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1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII 

 

1.1. Denumirea obiectivului de investii    

Obiectiv de investiții : ‚Creare spital modular pentru consolidarea capacitații 

medicale a SpitaluluiClinic de Boli Infecțioase Constanța, in contextul COVID-

19’ 

 

1.2. Investitor                       

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA  

 

1.3. Faza de proiectare       

STUDIU DE FEZABILITATE    

  

1.4. Beneficiarul investitiei                         

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIULUI CONSTANȚA – 

SPITALUL CLINIC DE BOLI CONTAGIOASE CONSTANTA 

 

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate                       

SC TESSERACT ARCHITECTURE SRL 

 

Primăria  Municipiului Constanţa intenționează investiția într-o clădire din 

containere medicalizate pentru realizarea unei unități medicale atât pentru pacienții 

infectați cu Covid-19, pentru a reduce rata de infectare cu acest virus în rândul 

pacienților aflați în spital și în rândul personalului medical, cât și pentru relocarea 

pacienților pe perioada procesului de reabilitare energetică a spitalului într-o unitate 

medicală care răspunde standardelor şi cerințelor actuale. 

 

La baza întocmirii documentaţiei au stat următoarele : 

-          Tema de proiectare ; 

-          Ridicare topografică ; 

-          Studiu geotehnic ;  
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2. SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE 

INVESTIȚII 

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost 

elaborat în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea 

promovării obiectivului de investiții și scenariile/opțiunile tehnico-economice 

identificate și propuse spre analiză 

 

Proiectul promovat de către Primăria Municipiului Constanţa în parteneriat cu 

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanţa , intitulat „Creare spital modular 

pentru consolidarea capacității medicale a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase 

Constanța, in contextul COVID-19” finanțat prin fonduri nerambursabile, conform 

contractului de finanțare nr. 706 / 16.11.2021, cod SMIS alocat 148271, în cadrul 

Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020.  Axa Prioritară (AP) 9 

Protejarea Sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul 

Specific (OS) 9.1 Creșterea Capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.  

Pentru cheltuielile neeligibile se va utiliza bugetul local al Consiliului Local al 

Municipiului Constanţa. 

 

2.2.  Prezentarea contextului : politici, strategii, legislație și acorduri relevante, 

structuri instituționale și financiare 

2.2.1. Trenduri europene 

În sistemul sanitar din țările europene mai dezvoltate se pot observa câteva trenduri 

majore legate de gestionarea pandemiei Covid-19 și de stoparea răspândirii virusului : 

- Realizarea de circuite separate și de secții separate pentru pacienții infectați cu 

Covid-19; 

- Realizarea de unități temporare pentru îngrijirea pacienților infectați cu Covid-

19: unități modulare realizate din containere medicale sau corturi; unităţi 

medicale realizate în spaţii mari, deschise de tip hangare, săli de expoziţii, unităţi 

de tratament mobile, etc. ; 

- Realizarea de instalaţii de ventilare speciale cu presiuni negative şi sisteme de 

filtrare, astfel încât răspândirea virusului să fie redusă. 
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2.2.2. Sistemul de sănătate în România 

Sistemul de sănătate românesc se situează în continuare sub media UE. 

Sectorul sanitar din Romania nu corespunde normelor de siguranță şi normelor 

igienico-sanitare determinând risc crescut de infecții asociate actului medical, grad 

ridicat de nevoi medicale nesatisfăcute, costuri crescute cu mentenanța infrastructurii 

sanitare.  

Sectorul sanitar din România se bazează pe o infrastructură care a fost 

proiectată și construită în secolul trecut, majoritatea spitalelor având o viață mai lungă 

de 50-60 de ani. Rețeaua este deseori fragmentată iar activitatea se desfășoară în 

construcţii pavilionare care sunt localizate la distanţă una de celalată, care sunt formate 

din clădiri învechite, precare, ce nu integrează eficient serviciile medicale şi circuitele 

necesare pentru o bună desfăşurare a acestora. 

De aceea, adaptarea infrastructurii actuale la nevoile serviciilor medicale de azi 

este de cele mai multe ori imposibilă sau mult mai costisitoare decât construirea de noi 

clădiri, de extinderi care să consolideze activitatea spitalelor existente. Iar în cazul 

acestei pandemii, separarea circuitelor medicale este practic imposibilă. 

Infrastructura sistemului de sănătate din România este precară și necesită 

atenție imediată pentru a evita viitoare situații de criză previzibile. În prezent, mai multe 

spitale publice se află într-un stadiu avansat de uzură, iar în ultimii 25 de ani s-au 

construit prea puţine spitale publice, cu atât mai puţin spitale publice de anvergură. În 

ultima vreme am asistat la multe accidente rezultate din lipsa unei infrastructuri 

medicale conforme, accidente ce au dus la pierderi umane. 

Rețeaua de spitale din România este formată din mai multe tipologii de spitale 

(pavilionar, monobloc sau mixt), care se confruntă cu probleme importante, printre care 

: 

-          vechimea : o mare parte din spitalele din România au fost construite la sfârșit 

de secol XIX și început de secol XX, după teorii și reguli considerate în ziua de azi 

depășite ; 

-          structura pavilionară : o mare parte din spitale au structuri de tip pavilionar, 

ansamblul fiind format dintr-un număr ridicat de corpuri legate între ele prin alei și 

drumuri exterioare, uneori situate chiar la câțiva kilometri distanță unele de altele. Acest 

tip de structură segmentează fluxurile de lucru, crește distanța dintre secții și zonele de 

diagnostic sau tratamente și influențează negativ desfășurarea actului medical ; și 
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-          starea neadecvată clădirilor: puține din cele 366 de spitale din România au fost 

renovate în ultimii 50 de ani; chiar și aceste lucrări de renovare s-au făcut pe zone 

izolate din spital, fără o strategie pentru întregul complex. Astfel, majoritatea 

construcțiilor spitalicești din România se află într-o stare neadecvată, unele dintre ele 

având și probleme de stabilitate sau de siguranță la foc. 

Această stare de fapt duce la : 

-   riscuri pentru pacienți (act medical ineficient, reacţie redusă la situaţii de criză, infecții 

nosocomiale, etc.); 

-      riscuri pentru personalul medical; 

-      confort redus pentru pacienți și personal medical; 

-      scăderea motivației personalului medical (medici, asistente medicale, etc.); 

-      cheltuirea ineficientă a banului public (clădiri neizolate termic, distanţe mari între 

clădiri, etc.). 

Conform standardelor europene, se recomandă renovarea, extinderea sau 

înlocuirea substanțială a unei clădiri medicale după o perioadă de 30-50 de ani de 

funcționare.   

Motivele sunt multiple, printre care : 

-          deteriorări structurale în cazul clădirilor de spital aflate în zone seismice ; 

-          deteriorări de rețele de instalații (media de viață a rețelelor de instalații din spitale 

este de 15-30 ani, în funcție de materialele folosite și de acuratețea execuției); 

-          deteriorări ale finisajelor interioare datorită uzurii accentuate în astfel de spații; 

-          deteriorări ale echipamentelor medicale;  

-         deteriorarea condițiilor epidemiologice din cadrul spitalului (infecțiile nosocomiale 

devin imposibil de înlăturat, iar factorii ce le creează devin tot mai rezistenți la soluțiile 

dezinfectante). 

Mai mult decât atât, dezvoltarea rapidă a tehnologiei în domeniul medical, a 

practicilor medicale și implicit nevoia de adaptare a normativelor existente (normative 

de proiectare a spitalelor, normative de siguranță la incendiu sau normele igienico-

sanitare) la aceste noi tendințe impun realizarea de clădiri medicale compacte, 

modulare şi flexibile la noi extinderi și la dotarea cu noi echipamente, în care actul 

medical să fie eficient şi adaptat ultimelor standarde, iar tratarea pacientului să primeze. 

Una din problemele des întâlnite în rețeaua de spitale din România, problema 

cu care s-a confruntat şi Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Constanţa, este vechimea 
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clădirii. Acest lucru nu a permis şi nu permite realizarea optimă a circuitelor intra-

spitalicești, a căilor de evacuare necesare şi ridică frecvent dificultăți în adoptarea de 

noi tehnologii necesare bunei desfăşurări a spitalului.   

2.2.3. Regulile de finanțare din România și impactul acestora 

În contradicție cu trendurile europene, și deja și locale, regulile de finanțare 

actuale din România nu încurajează spitalele să-și adapteze serviciile la tehnologiile 

actuale și la nevoile pacienților.  

Formula de contractare cu CAS conține mai mulți parametrii, printre care : 

o Numărul de paturi contractabile : reducerea benevolă a numărului de paturi 

va reduce suma contractată cu CAS, împingând spitalul spre dezechilibru 

financiar; 

o Durata Medie de Spitalizare (DMS) va influența invers suma contractată, 

adică cu cât este mai mică cu atât spitalul va contracta mai mult. Aparent o 

regulă corectă, dar prin trecerea patologiei simple în spitalizare de zi va 

crește DMS-ul la nivel de spital, cu efect negativ la contractare; 

o Coeficientul p diminuează finanțarea spitalului, prin diminuarea numărului de 

cazuri contractate și implicit neocuparea paturilor existente. 

 

2.3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor 

 Spitalul Clinic de Boli Infecțioase este amplasat în orașul Constanţa, reședință 

de județ, care are o populație de aproximativ 280.000 locuitori şi este amplasat în 

partea de est a județului, pe coasta Mării Negre.   

Municipiul Constanţa este situat în partea de est a județului, pe coasta Mării 

Negre, într-o zonă lagunară la est, deluroasă la nord și în partea centrală, și de câmpie 

la sud și vest, orașul fiind cuprins de coordonatele geografice 44°10′24″N latitudine 

nordică şi  28°38′18″E longitudine estică. 

 

Spitalul Clinic de Boli infecțioase Constanţa reprezintă un spital de referință în 

județ, atât datorită adresabilității existente pe tot parcursul anului (focare de toxiinfecție 

alimentară, epidemii, boli carantinabile, centru regional HIV/SIDA şi pentru județul 

Tulcea, profilaxie şi tratament antirabic) cât şi datorită calității recunoscute a 

personalului medical. De curând, SCBI CTa a devenit şi centru de referință regional 

pentru infecții respiratorii (în special gripă). Începând cu anul 2011 spitalul este certificat 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Constan%C8%9Ba#/maplink/2
https://ro.wikipedia.org/wiki/Constan%C8%9Ba#/maplink/2
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ISO 9001-2008 iar din 2013 sunt acreditați de către Comisia Națională de Acreditare a 

Spitalelor.  

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase are numeroase parteneriate cu organizații de 

profil din ţară şi din străinătate, cum ar fi Americares care furnizează de mulți ani donații 

substanțiale în medicamente şi materiale sanitare, ceea ce degrevează mult costurile 

pentru medicamente mai ales din cadrul programului Naţional HIV cu Baylor College of 

Medicine, TEXAS Children’s Hospital, Abbott Fund, existând în cadrul Spitalului Centru 

de Excelenţă pentru tratamentul pacienților infectați cu HIV, în lume existând doar alte 

7 astfel de centre.  

În cadrul spitalului se desfășoară şi activităţi de învăţământ medical superior, în 

colaborare cu Universitatea „Ovidius” din Constanţa şi activități de cercetare științifică 

medicală.  

 

Una din problemele mari din rețeaua de spitale, problemă cu care s-a confruntat 

şi Spitalul Clinic de Boli Infecțioase, este vechimea clădirii ce nu a permis şi nu permite 

integrarea optimă a circuitelor intra-spitalicești, a căilor de evacuare necesare şi ridică 

frecvent dificultăți în adoptarea de noi tehnologii necesare bunei funcţionări a spitalului.   

Vechimea spitalului influențează şi costul ridicat al utilităților, gestionarea 

acestora neputând fi efectuată eficient generând costuri ridicate. Aceste deficiente au 

fost accentuate de nefericitul eveniment din 2021 (incendiu din compartimentul de 

terapie intensivă unde erau internați pacienți cu COVID-19). În data de 1 octombrie 

2021 a avut loc un tragic incident la compartimentul de TI a Spitalului Clinic de Boli 

Infecțioase – un incendiu care a distrus întreaga secție.  Acest incident a dus la 

închiderea temporară a întregului spital. Pacienții au fost transferați iar personalul 

medical a fost detașat parțial la diverse unități spitalicești din județul Constanţa.  

 

La momentul incidentului, SCBI CTa era singura unitate sanitară din judeţ pentru 

care exista posibilitatea de asigurare oxigen medicinal, ceea ce permitea tratarea 

formelor medii, severe şi critice de infecție produse de virusul SARS COV2, având 140 

paturi de acest fel din care: 85 paturi pentru pacienți adulți, 45 paturi pentru copii, 10 

paturi  (8 pentru adulți si 2 pentru copii) la Compartimentul de Terapie Intensiva, 

deținând 2 stocatoare de oxigen cu o capacitate totală de 17.000mc.  
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Paturile pentru care exista posibilitatea de asigurare oxigen medicinal, 

disponibile în celelalte unități spitalicești din județul Constanţa, sunt insuficiente, ceea 

ce generează timpi de așteptare foarte mari  în unitățile de primiri urgenţe până la 

eliberarea unui „pat cu oxigen”, acest lucru fiind fatal în anumite cazuri.  

În cadrul instituției SCBI CTa este asigurată şi asistenţa de specialitate a 

pacienților seropozitivi GHIV, în prezent peste 1000 persoane sunt în evidenţa 

Centrului Regional HIV/SIDA, care acoperă activitatea medicală pentru județele 

Constanţa şi Tulcea.  

De-a lungul timpului, patologia deservită în cadrul spitalului a fost constant una 

complexă, atât pentru populația adultă, cât şi pentru cea pediatrică. Spitalul a fost 

implicat în supravegherea şi controlul  cu succes a numeroaselor epidemii – gripa 

AH1N1, meningita cu West Nile, meningita cu enterovirusuri, rujeola, hepatita acută 

virală – precum şi a altor boli infecto-contagioase: sepsis, endocardite, infecţii cu 

Clostridium Difficile, inclusiv IAAM. 

 

Clădirea spitalului va intra într-un proces de reabilitare energetică, fapt ce va 

determina funcționarea parțială a acestuia pe o anumită perioada de timp. 

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase a efectuat în urma incendiului menționat 

anterior, expertiza tehnică a structurii de rezistenţă şi stabilitatea clădirii, principala 

expertiză ce concluzionează faptul că această clădire este încadrată în clasa de risc 

seismic 1 (RS 1) şi prin urmare trebuie să intre într-un proces amplu şi de durată de 

consolidare pe diferite tronsoane, astfel încât numărul de paturi de spitalizare continuă 

din cadrul clădirii principale a spitalului va fi diminuat pe toată durata lucrărilor de 

consolidare care va fi de aproximativ 24 luni.  

  

Având în vedere situația existentă prezentată, precum şi deficientele identificare, 

se remarcă o nevoie urgentă pentru relocarea şi gruparea pacienților într-o unitate 

medicală care să răspundă standardelor şi cerințelor actuale şi să faciliteze abordări 

integrate de servicii de sănătate prin realizarea unui spital modular cu funcționalitate 

independentă a acesteia, dotată cu echipamente medicale corespunzătoare care să 

asigure funcționarea în condiții de siguranță atât pentru pacienți cât şi pentru personalul 

medical.  
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Regândirea structurii funcționale a spitalului, corelat cu mutarea tuturor 

serviciilor într-un nou amplasament care să permită o abordare integrată, va contribui 

în mod direct la creșterea calității serviciilor medicale oferite.  

 

Plan de situație:  

 

Ansamblul spitalicesc este branşat la utilităţile edilitare necesare funcţionării acestora. 

Amplasamentul studiat este racordat la reţeaua publică de energie electrică, apă şi 

canalizare, termoficare. 
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a) deficienţe ale situaţiei actuale: 

Datorită epidemiei COVID-19 care a atins cote inimaginabile în România, rolul 

Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanţa este vital în regiunea Dobrogea, acesta 

fiind singura unitate sanitară cu destinație  exclusivă pentru îngrijirea pacienților cu 

infecție cu SARS-COV-2, conform ANEXEI nr.2 a OMS434/2021. 

Prin modul de organizare a spitalului existent, datorită vechimii sunt respectate 

doar o parte din prevederile Ordinului Ministerului Sănătății Publice nr. 914 din 2006 

pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un 

spital în vederea obținerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, publicat in Monitorul 

Oficial, partea I, nr. 695 din 15.08.2006. Cele mai importante probleme de ordin 

general (în afara celor legate de echipamentele uzate fizic şi depăşite moral) sunt 

legate de circuitele funcţionale ale secţiilor, de suprafeţele reduse ale saloanelor, de 

lipsa băilor în fiecare salon şi de absenţa unor instalaţii specifice impuse prin normativ 

pentru astfel de funcţiuni (gaze medicale, semnalizare incendiu, ventilaţie specială) 

care să asigure nivelul de curăţenie şi securitate cerut de standardele actuale. Astfel 

rata de mortalitate creşte, riscul de infecţii nozocomiale creşte şi el ca şi perioada de 

şedere în spital. Aceste condiţii conduc, pe de o parte la creşterea semnificativă a 

costurilor actului medical, iar pe de alta la micşorarea eficienţei acestuia.  

 

 Având în vedere că în cadrul spitalului, nu se pot organiza circuitele funcționale 

impuse de situația actuală precum şi din dorinţa de a reduce riscul de infectare al 

pacienţilor şi a personalului medical sau al unui alt incident tragic ca cel produs in 

octombrie 2021,  se  propune realizarea unei unități medicale cu funcționalitate 

independentă de SCBI CTa, amplasată în exteriorul acesteia,  dedicate atât pacienților 

infectați cu Covid-19 cât şi relocării si grupării pacienților din cadrul spitalul pe perioada 

reabilitării energetice a clădirii existente. Astfel pericolul de infectare va fi redus, aceşti 

pacienţi şi personalul care îi îngrijeşte având circuite complet separate de cele ale 

pacienţilor spitalului care nu sunt infectaţi şi astfel spitalul poate acorda în continuare, 

fără riscuri ridicate, asistenţă medicală tuturor pacienţilor. 

  

Profesionalismul cadrelor medicale din cadrul spitalului a permis obţinerea unor 

rezultate pozitive până în acest moment şi crează premisele unei evoluţii ascendente. 
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Profesionalismul resursei umane este condiţie necesară dar nu şi suficientă pentru 

desfăşurarea activităţii medicale la nivelul standardelor euro-atlantice. Acesta trebuie 

să fie dublat de condiţii de infrastructură şi dotări medicale corespunzătoare, încadrate 

în normele locale şi euro-atlantice în vigoare.  

Condiţiile necesare nu pot fi create decât prin conceperea şi derularea unui 

proiect de realizare a unei construcţii medicale exterioare spitalului existent pentru 

secţia de pacienţi infectaţi cu Covid-19, cu circuite separate de cele ale secţiilor care 

nu tratează pacienţi infectaţi cu acest virus.  

 

b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii:  

În mod concret realizarea proiectului va conduce la:  

- îmbunătățirea infrastructurii spitalului prin relocare, modernizare si suplimentarea 

resurselor existente într-o noua clădire care sa corespunda standardelor actuale de 

calitate, facilitarea unei abordări holistice, multidisciplinare, orientata către pacient;  

- îndeplinirea condițiilor privind organizarea şi funcționarea spitalului într-un mod 

eficient, fără generare de costuri inutile; 

- îmbunătățirea serviciilor de asistenţă medicală de specialitate, creșterea siguranței 

pacienților, a calității actului medical şi accesului la servicii medicale de urgenţă şi 

de specialitate prin investiții în infrastructura spitalicească publică; 

- asigurarea accesului la servicii de diagnostic şi tratament prin laborator pentru 

determinări specifice, dotarea cu echipamente performante, accesibile atât 

pacienților spitalizați cât şi celor din ambulatoriu;  

- suplimentarea numărului de paturi disponibile cu oxigen medicinal asigurat pentru 

pacienții infectați, astfel evitând creșterea mortalității din cauza timpurilor de 

așteptare foarte mari; 

- reducerea complicațiilor, a mortalității şi creșterea gradului de satisfacție al 

pacienților; 

- respectarea dreptului de acces la servicii medicale egale pentru locuitorii României 

și pentru toate tipurile de bolnavi tratabili în acest spital, mai ales pentru cei care nu 

au posibilitatea de deplasare pe distanţe mari; 

- îmbunătățirea condițiilor de muncă şi de siguranță ale personalului medical şi astfel 

reducerea infectării acestora. 
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c) impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiţii:  

Dacă obiectivul de investiţii nu se realizează, impactul negativ se va manifesta astfel: 

- creşterea costurilor de întreţinere datorită pierderilor şi a prelungirii şederii pacienţilor 

în spital. 

- ineficienţa actului medical datorită lipsei fluxurilor medicale şi a instalaţiilor necesare 

pentru tratarea pacienţilor infectaţi cu Covid-19, fapt ce duce la creşterea ratei 

mortalităţii în cadrul pacienţilor dar şi la creşterea numărului de pacienţi şi personal 

medical infectat;  

- în lipsa funcţionării acestui spital, activitatea practică medicală necesară pregătirii 

studenţilor universităţii din regiunea se sud-est a României nu va mai avea loc; 

- creşterea riscului repetării unui alt incident tragic în cadrul spitalului din cauza 

ineficienţei spaţiului în adoptarea de noi tehnologii; 

- diminuarea numărului de paturi de spitalizare continuă disponibile pe perioada 

reabilitării clădirii existente care va dura minim 24 luni;  

 

2.3. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și 

lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității și dimensionării 

obiectivului de investiții 

 

2.3.1. Situația demografică 

SCBI Ct  a fost înfiinţat prin Ordinul MS 426/ 2001, organizat ca spital clinic de 

monospecialitate, clasificat în categoria II M, în ciclul 1 de acreditare, iar in ciclul 2 de 

acreditare Nivel II cu recomandări, prin Ordin al Preşedintelui AMCS 260/04.08.2020. 

Spitalul reprezintă o instituţie sanitară CHEIE în gestionarea patologiei de boli 

infecţioase din REGIUNEA Dobrogea şi UNICUL spital din judeţ care asigură profilaxia 

antirabică. În cadrul instuţiei este asigurată şi asistenţa de specialitate a pacienţilor 

seropozitivi, care acoperă activitatea medicală pentru judeţul Constanţa şi Tulcea.  

 

2.3.2. Migrația pacienților 

Pacientul este mereu în căutare de soluții optime pentru problemele sale 

medicale identificate. Din alte județe vin pacienți în Constanţa, iar pacienții din județ 

pleacă spre spitale cu servicii mai diversificate și de calitate superioară (în percepția 

lor și a medicilor care îi ghidează mai departe). 
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Deși numărul și ponderea pacienților care vin în Constanţa este pe un trend 

crescător totuși, acest fenomen este umbrit de numărul și mai mare, și în trend 

crescător al pacienților care pleacă spre alte județe, în principal spre spitale din județele 

Cluj-Napoca, Tg. Mureş, Bucureşti. 

În cazul pandemiei Covid-19, migraţia a fost şi mai mare, având în vedere că 

zona are disponibile puţine paturi ATI dedicate pacienţilor infectaţi cu Covid-19. 

 

2.3.3. Dezvoltarea sectorului privat 

În județul Constanta sectorul privat medical este dezvoltat sub media națională, 

iar în ceea ce priveşte pandemia Covid-19 sau bolile infecţioase, sectorul medical nu 

oferă servicii în aceste două direcţii.  

 

2.3.4. Prezentarea situației furnizorilor de servicii spitalicești din Județul 

Constanta 

În județul Constanţa există mai mulţi furnizori de servicii de spitalizare continuă 

acuți, cronici și spitalizare de zi care se află în relații contractuale cu Casa de Asigurări 

de Sănătate.  

Majoritatea spitalelor sunt localizate în Mun. Constanţa. 

 

2.4. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice 

Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei sunt: 

- îmbunătățirea infrastructurii spitalului prin relocare, modernizare şi suplimentarea 

resurselor existente într-o noua clădire care să corespundă standardelor actuale de 

calitate, facilitarea unei abordări holistice, multidisciplinare, orientată către pacient;  

- îndeplinirea condiţiilor privind organizarea şi funcţionarea spitalului într-un mod 

eficient, fără costuri inutile şi posibilitatea reutilizării secţiei modulare pentru alte 

funcţiuni în momentul terminării pandemiei; 

- reducerea complicaţiilor, a mortalităţii şi creşterea gradului de satisfacţie al 

pacienţilor; 

- respectarea dreptului de acces la servicii medicale egale pentru toţi pacienţii tratabili 

în acest spital, mai ales pentru cei care nu au posibilitatea de deplasare pe distanţe 

mari; 
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- îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de siguranţă ale personalului medical şi astfel 

reducerea infectării acestora. 

 

3. IDENTIFICAREA ȘI PREZENTAREA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR 

TEHNICO-ECONOMICE POSIBILE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE 

INVESTIȚII 

3.1. Particularități ale amplasamentului 

3.1.1. Descrierea amplasamentului 

Terenul studiat are forma, în plan, poligonală. Pe amplasament nu sunt 

construite în acest moment nici o alta clădire, terenul având funcţiunea de curţi 

construcţii. Din punct de vedere al vecinăţăţilor, terenul deserveşte incinta spitalului şi 

este înconjurat de clădiri cu funcţiuni medicale şi anexele acestora, fiind parţial 

împrejmuit parţial cu gard metalic şi de beton, cu accese controlate, libere doar pentru 

personalul specializat sau pentru pacienţi însotiţi de personal specializat. 

Spitalul modular se va amplasa central în curtea spitalului, în apropierea 

clădirilor existente, dar şi a circulaţiei carosabile interioare pentru un acces facil 

perimetral construcţiei. Accesul în zona dedicată spitalului modular se va face din 

incinta spitalului, cu accese controlat. 

3.1.2. Relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile 

Terenul pe care este amplasată construcția este situat în intravilanul municipiului 

Constanţa şi este situat la adresa B-dul 1 Decembrie1918, nr. 4C, LOT1. 

   Accesul pe teren se face direct din B-dul 1 Decembrie1918  – acces pentru 

pacienţi, vizitatori, logistică şi personal; De asemenea există un acces auto şi pietonal 

pe partea de sud-est din direcţia Blvd. Ferdinand via lotul vecin pe care se află amplasat 

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase. 

 Terenul se învecinează cu parcele cu funcţiuni medicale – spital si 

policlinică. Pe aceste parcele, clădirile nu sunt complet funcţionale. 

Accesul principal auto şi pietonal se află pe latura de sud-vest către o zonă cu 

parcări pentru pacienţi, personal. 
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3.1.3. Orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes 

naturale sau construite 

Din punct de vedere arhitectural soluţia propusă va fi astfel orientată pentru a 

asigura lumină naturală pentru toate funcţiunile care au nevoie de aceasta.  

 

3.1.4. Surse de poluare existente în zonă 

Nu este cazul. În zonă nu există surse de poluare cunoscute. 

 

3.1.5. Date climatice și particularități de relief 

Perimetrul studiat este încadrat în zona litorală a Dobrogei de sud-est, numită şi 

Podişul litoralului, podiş acracterizat prin altiudini joase care depăşesc 200m şi aspect 

uşor ondulat întrerupt de unele abrupturi stâncoase. Fundamentul acestui podiş este 

construit din calcare şi gresii sarmatiene, peste acestea aşternându-se o cuvertură de 

pământuri loessoide. Din punct de vedere hirdrografic zona este tributară Mării Negre.  

Terenul natural din cadrul incintei cercetate este uşor inclinat de la limita nordică 

către cea sudică având o schimbare de nivel de aprox 0,80m, cu mici denivelări locale. 

În zona amplasamentului există o serie de rețele / cămine de apă și canalizare cât și 

electrice, de care se va ține seama. Acestea vor fi deviate cu pozarea lor obligatorie în 

canale de protecție.  

 

O mare parte din suprafața municipiului Constanţa este amplasată într-o arie 

lagunară, având lacul Siutghiol în nord și lacul Tăbăcăriei în nord-est. Deși la suprafață 

nu există nicio sursă de apă curgătoare, pe sub Constanța apa freatică 

din acviferul Jurasic-superior barremian se scurge cu o viteză foarte redusă din direcția 

sud-vest spre nord-est. Debitul său este comparabil cu al Dunării, fiind un important 

zăcământ de apă potabilă care furnizează populației Constanței precum și turiștilor, 

numeroși vara, apa curentă necesară, extrasă prin câteva zeci de foraje. Consumul 

industrial se face din sursa de suprafață „Galeșu” aflată pe Canalul Poarta Albă-Midia-

Năvodari. Din acest motiv municipiul nu s-a aflat niciodată în situația de a restricționa 

consumul de apă potabilă, chiar și în vârf de sezon turistic, pe caniculă sau secetă 

prelungită. De asemenea, Constanța este singurul municipiu din România și printre 

puținele orașe din lume care tratează apa potabilă destinată populației cu ultraviolete. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Lacul_Siutghiol
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Lacul_T%C4%83b%C4%83c%C4%83riei&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Acvifer
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jurasic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dun%C4%83rea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ap%C4%83_potabil%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ap%C4%83_potabil%C4%83
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Din punct de vedere meteo-climatic, jud. Constanţa aparţine în proporţie de 80% 

sectorului cu climă continentală şi în proporţie de 20% sectorului cu climă de litoral 

maritim. 

Regimul climatic în partea maritimă se caracterizează prin veri a căror căldura 

este atenuată de briza mării şi prin ierni blânde, marcate de vânturi puternice şi umede 

ce suflă dinspre mare. 

Regimul eolian este caracterizat, în semestrul cald, prin advecţii lente de aer 

oceanic, iar în semestrul rece prin advecţia maselor de aer din NE (aer arctic 

continental) şi din SV (aer cald şi umed de origine mediteraneană). Anual, în medie, pe 

Marea Neagră există cca. 40 zile cu furtună puternică, dintre care cca. 38% sunt iama. 

Durata furtunilor poate fi de 5-6 zile, efectul maxim înregistranduse pe parcursul a 2-3 

zile, pe direcţiile E si NE. Vitezele maxime ale vânturilor, înregistrate în zona litoralului, 

au atins valori de 40 m/s şi 34 m/s pe direcţia NE, respectiv E (cu asigurare de 1:75 

ani) şi valori de 20 m/s şi 15m/s pe direcţia SE, respectiv E (cu asigurare de 1:50 ani).   

În judeţul Constanţa temperatura aerului înregistrează medii de 11,2 C. Mediile 

lunii celei 

mai calde, iulie sunt de 22,3 C, iar ale lunii mai reci ianuarie sunt de -0,3 C. Influenţa  

modelatoare a mării se manifestă prin mediile termice lunare mai puţin coborate în 

semestrul rece. Din această cauză în Constanţa se înregsitrează cea mai ridicată 

medie lunară de iarnă. În regiune, mediile absolute ale temperaturii aerului au fost de 

38,5 C, înregistrate pe data de 10 iulie 1927 iar minimele absolute au fos de -25,00C 

înregistrate pe data de 10 februarie 1929. Numărul mediu anual al zilelor de îngheă 

este de 73,2 zile.  

 

Regimul precipitaţiilor – cantitatile medii anuale de precipitatii sunt de cca. 

380,00mm. Cantitatiile medii lunare cele mai mari cad in luna  iunie (43,50mm) iar cele 

mai mici in luna martie (23,80mm). 

 

Încărcările date de vânt Conform prevederilor din "Cod de proiectare. Evaluarea 

actiunii vântului asupra constructiilor", indicativ CR 1-1-4/2012 , presiunea de referinta 

a vantului (kPa), mediata pe 10 minute si avand interval mediu de recurenta (IMR) de 

50 am este, pentru zona cercetata, de 0,50 k.Pa 
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Încărcările date de zăpadă, Conform „ Cod de proiectare evaluarea actiunii zăpezii 

asupra construcţiilor indicativ CR 1-1-3/2012 ", zona cercetată se încadrează în zona 

de calcul a valorii încărcării din zăpada pe sol Sk este de 1,5 kN/m 2  

Valoarea caracteristică a încărcării din zăpada pe sol, Sk corespunde unui interval 

mediu de recurenţa IMR de 50 ani, sau echivalent, unei probabilităţi de depăşire într-

un an de 2% (sau probabilităţii de nedepăsire într-un an de 98%). 

 

Adâncimea de îngheţ Conform STAS 6054/1977, adâncimea de îngheţ în zona 

amplasamentului este de 80 cm. 

 

Seismicitatea terenului  Din punct de vedere al noului normativ ‚Cod de proiectare 

seismica – partea 1, P100-1/2013’ intensitatea pentru proiectare a hazardului seismic 

este descrisa de valoarea de varf a acceleratiei terenului, ag (acceleratia terenului 

pentru proiectare) detenninata pentru intervalul mediu de recurenta de referinta (IMR) 

de 225 ani. 

Conform datelor prezentate in tabelul A.l .,valoarea acceleraţiei terenului pentru 

proiectare ag este de 0,20 g, iar perioada de control (colţ) recomandata pentru 

proiectare este TC = 0,7 s. 

Conform SR 11100/1-93, regiunea este situata în zona cu gradul „7" de intensitate 

macroseismica, in care probabilitatea producerii unui seism de grad VII (MSK) este de 

minim o data la 50 de ani. 

 

3.1.6. Existența unor rețele edilitare în amplasament care ar necesita 

relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate 

În zona amplasamentului cercetat exista o serie de rețele / cămine de apă și 

canalizare cât și electrice, de care se va ține seama. În cadrul fazelor DTAC, PT+DDE, 

acestea vor fi verificate, propuse spre deviere (dacă este necesar) cu pozarea lor 

obligatorie în canale de protecție. 

  

3.1.7. Existența unor posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură 

sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată 

Nu este cazul. 
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3.1.8. Existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate 

sau de protecție 

Nu este cazul. Nu există zone protejate sau de protecţie în perimetrul studiat. 

 

3.1.9. Terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, 

ordine publică și siguranță națională 

Nu este cazul. Terenul pe care se propune amplasarea spitalului nu aparţine unor 

instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

 

3.1.10. Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul 

geotehnic 

Litologia terenului poate fi urmărită în fişele forajelor din studiul de specialiate.  

Se evidenţiază astfel faptul că în această zonă terenul prezintă următoarea succesiune 

litologică : 

- în suprafaţă, se găseşte un strat de umplutura si pământ vegetal, a căror grosime 

este de aproximativ 1,30 m; 

- până la adâncimea de 6,50 m, unde s-a oprit executarea forajului cel mai adânc, 

urmează un strat de loess galben plastic vârtos cu concretii in suprafata, a carui 

umiditate creste in adancime (conform fiselor de foraje atasate studiului geotehnic) 

 

Amplasamentul studiat aparţine unităţii structurale Dobrogea, ce este constituită la 

suprafaţă din mai multe zone, deosebite între ele din punct de vedere al alcătuirii 

geologice şi anume: zona munţilor Măcin, zona Tulcea, zona Deltei zona Babadagului, 

zona şisturilor verzi, şi zona Dobrogei de sud. 

 

Amplasamentul studiat se află în Dobrogea de sud. Zona de sud a Dobrogei, 

formată din depozitele cretacice, eocene, mediterane superioare, sarmatice si 

pliocene.  

In fundamentul zonei Dobrogei sudice s-au constatat in unele froaje (Plaazu, Cocosu, 

Tuzla, etc) sisturi cristaline mezozonale, sisturi verzi, Silurian, calcare jurasice. Intreaga 

Dobrogea este acoperita de loess, depus pe cale eoliana in Cuaternarul inferior, intr-o 

patura groaassa care a aceoperit in intregime rocile din fundament. Acestea au iesit la 
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zi, in aflorimentele pe care le vedem astazi, numai acolo unde eroziunea recenta a 

indepartat loessul.  

Linia tectonică Pecineaga-Camena care se trasează între zona şisturilor verzi la sud-( 

- zonele Măcin şi Tulcea la Nord, este considerată de mulţi autori ca o linie tectonică 

de mare importanţă, care ar separa două unităţi structurale diferite: Dobrogea de Nord, 

formată din zonele Măcin şi Tulcea şi Dobrogea de Sud - alcătuită din zona şisturilor 

verzi şi din depozite jurasice, cretacice şi terţiare. 

Reţeaua hidrografică pentru zona Dobrogei de Sud, prezintă un aspect specific 

zonelor de stepă - reţea de densitate mică şi cu colector sezonier, funcţie de 

precipitaţiile căzute pe bazinul hidrografic. Zona se încadrează bazinului Carasu. 

Riscul geotenhnic funcţie de punctaj se consideră " moderat" şi se încadrează 

în categoria geotehnica 2. 

 

Recomandări privind stratul de fundare 

Intrucat la data intocmirii studiului geotehnic nu se cunosteau incarcarile viitoarei 

constructii se recomanda: 

- fundarea pe stratul de loess galben, cu o încastrare de 20 cm, după îndepărtarea 

în totalitate a umpluturii si a pământului vegetal. 

Tinand cont de faptul ca efectuarea forajelor geotehnice reprezinta investigări 

punctuale, conditiile subterane din zonele neexploatate pot varia fata de cele 

interceptate in foraj; astfel in cazul intalnirii unor accidente locale, la data 

executarii sapaturilor pentru fundatii se vor lua toate masurile care se impun 

pentru a se asigura o fundare a constructiei conform normativelor in vigoare. 

- Fundarea prin intermediul unei perne din sort O - 25 mm cu grosimea de minim 1,00 

m, asezata pe stratul de loess galben; 

- fundarea prin intermediul unui pat din piatra sort O - 25 mm, cu o grosime de minim 

0,40 m aşezat pe stratul de pământ vegetal îmbunătăţit cu un grad de compactare 

de minim 98%. 

 

Grosimea patului de lucru se va stabili in functie de incarcari. 

 

-
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3.2. DESCRIEREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, CONSTRUCTIV, 

FUNCȚIONAL-ARHITECTURAL ȘI TEHNOLOGIC 

 

 Se propune realizarea unui corp de clădire cu formă neregulată, regim de inaltime 

P+1E partial. Corpul va deservi functiunea de unitate medicale cu paturi de spitalizare 

continua in vederea consolidarii capacitatii medicale a Spitalului de Boli Contagioase 

Constanta la standardele actuale de calitate si in acord cu cele mai bune practici 

internationale, care sa preia inclusiv pacienti COVID 19.  

Sectia va deservi un total de 52 paturi realizate cu o structura functionala organizata 

conform Ordinului MS nr. 914/2006 si a Ordinului 1500/2009 care vor permite o 

flexibilitate mare asigurand utilizarea la maximum a capacitatii tehnice si a a resurselor 

umane , precum si circuite corecte din punct de vedere epidemiologic.  

 Secţia de spitalizare continua este dotată cu 42 de paturi dispuse în 20 saloane de 

2 paturi si  2 rezerve de tip izolator. Sectia de terapie intensiva este formata din 10 

paturi dispuse in 8 saloane si spatii cu functiuni suport. 

 Organizarea spatial-functionala  va permite ca numarul de paturi alocate diferitelor 

sectii sa fie flexibil, iar zona dedicata terapiei intensive să poata fi extinsa catre sectorul 

de spitalizare continua in caz de necesitate (epidemii, pandemii), unde sunt prevazute 

doua saloane izolatoare dotate cu aparatura medicala specifica terapiei intensive.  

   

 Infiintarea unor paturi de spitalizare continua, confrom standardelor aplicabile in 

2022 dotate cu instalatii de fluide medicale, cu sistem centralizat de ventilatie cu 

presiune negativa si pozitiva, extractoare de oxigen ar permite asigurarea unei 

asistente sanitare cu respectarea normativelor privind siguranta la incnediu in contextul 

utilizarii oxigenului medicinal cu fluxuri atat de mari specifice formelor severe de 

COVID. Aceasta structura ar ramane sa asigure, cu respectarea conditiilor de izolare 

si a tuturor normativelor epidemiologice, si viitoareele patologii infectioase cu caracter 

endemo-epidemic.  

 

 In cadrul acestei structuri modulare integrate se va organiza si un compartiment de 

primiri urgente, care alaturi de compartimentul de imagistica medicala CT si RMN deja 

obtinute prin Programul European, va permite cresterea capacitatii de investigare, 

diagnosticare, izolare si tratament a pacientilor suspecti sau confirmati COVID, iar pe 
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viitor si pentru celelate patologii infectioase. Infiintarea compartimenului de primiri 

urgente va permite  alinierea la standardele ANMCS-ului, precum si obtnerea finantarii 

prestatiilor medicale efectuate.  

 

 Functionarea independenta a acestei structuri impune dotarea si cu un laborator 

precum si a unei farmacii cu circuit inchis.  

 

Pe lângă spaţiile medicale, se vor realiza şi platforme tehnice pe care se vor 

amplasa echipamentele tehnice necesare functionarii spitalului (chillerele şi grupul 

electrogene). CTA-urile se propun a fi amplasate pe acoperisul spitalului pe o structura 

metalica de sustinere. Se propun si spatii tehnice subterane pentru gospodaria de 

incendiu proprie (rezerva de apa si camera de pompe), bazin de retentie, un spatiu 

prepaparare agent termic cu boilere si un spatiu tehnic care va deservi instalatia de 

rezerva pentru gaze medicale amplasate in proximitatea spitalului.   

De asemenea, in functie de solutia de fundatie, se propun trasee de acces la 

instalatii prin canivouri subterane.   

 

3.2.1. Sistem constructiv  

Construcţia va fi realizată din containere cu structură din profile metalice şi pereţi de 

închidere de tip panouri sandwich cu vată minerală de 100mm şi suprafaţă exterioară 

de tablă profilată; acoperiş din profile prevăzute cu canal de drenare apă şi panouri 

sandwich cu vată minerală de minim 80mm; grilaje de protectie pentru instalarea 

tubulaturilor de instalatii.  

Uşile exterioare se vor realiza metalice, iar ferestrele exterioare din aluminiu sau PVC.  

La interior se vor folosi finisaje speciale pentru spaţii medicale, uşor de curăţat şi 

dezinfectat, rezistente la lovituri şi agenţi de curăţare agresivi. 

 

3.2.2. Instalaţii propuse: GENERALITATI 

 

Branșamentele existente se vor păstra. În urma construţiei clădirii noi 

branşamentele complexului spitalicesc nu se modifică. 

Spitalul modular se va dota cu următoarele tipuri de instalaţii: 

- instalaţii sanitare; 
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- instalaţii HVAC; 

- instalaţii electrice, de curenţi tari şi slabi; 

- Instalatii gaze medicale. 

Instalațiile menționate în acest capitol sunt obiectul proiectelor de specialitate 

instalații, parte integranta a documentatiei tehnice pentru studiu de fezabilitate. 

 

Racorduri utilitati si spati tehnice 

Proiectul tehnic va trata instalatiile interioare de la punctul de bransare pana la spatiile 

tehnice unde se realizeaza distributia si mai departe pana la consumatori finali. 

Bransamentele se vor realiza prin proiecte tehnice separate conform necesitatilor 

impuse de instalatiile interioare si cu avizul furnizorilor de utilitati. 

Intra in sarcina reperezentantilor spitalului, si nu face obiectul prezentului proiect, sa 

asigure bransamentele pentru: 

Energie electrica – medie tensiune, posturi trafo, tablou de distributie post trafo JT 

Energie termica – punct de bransare contorizat. 

Alimentare cu apa – punct de bransare contorizat. 

 

INSTALATII ELECTRICE 

 

Alimentarea cu energie electrica 

Pentru alimentarea cu energie se va prevedea un post de transformare nou care va 

alimenta spitalul modular pe durata minima de desfasurare a activitatii (minim 10ani). 

Schema de distributie recomandata este cea de mai jos: 
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Conform I7/2011 si SR HD 60364-7-710 pentru amplasamentele medicale  din grupa 

1 si gupa 2 este necesara prevedrerea unei surse de alimentare care sa asigure 

comutarea intr-un timp mai mic sau egal cu 15s si sa asigure alimentarea pentru durata 

minima de 24h. Sursa de rezerva de alimentare trebuie sa intre in functiune atunci cand 

tensiunea  pe unul sau mai multe conductoare de alimentare a tabloului de distributie 

principal a scazut cu mai mult de 10% din valoarea tensiunii nominale de alimentare 

pentru o durata mai mare de 3s. 

 

Alimentare electrica in saloanele ATI 

In vederea asigurarii conditiilor de alimentare cu energie pentru amplasamentele 

medicale din grupa 2 vor fi prevazute  tablouri electrice echipate cu: 

-inversor automat de sursa cu timp de comutare <0,5s; 

-bara de distributie in regim TN-S pentru alimentare transformator de separatie 

I 
' I U,ia 2 I>----' 

21r:!/ti • 
1• 1RcU!ltva 

' L _____ ---------------------------~----- ---------------------------
Distributie inter oara 

spital modu l r 

•c\ \ \\ \\ 
N • 1 

Gon:Mlol!rc 

TGJT 2 

I 
I 

___________ _J 
----------- , 

L---------------------------------------------~ 



 
 

Creare spital modular pentru consolidarea capacității medicale a Spitalului Clinic  
de Boli Infecțioase Constanța, in contextul COVID-19 
B-dul 1 Decembrie1918, nr.4C, LOT1, Jud. Constanța                 Pag. 28 

 

-bara de distributie regim IT pentru alimentarea circuitelor din mediul pacientului 

-transformator de izolatie 10kVA; 

-dispozitiv de monitorizare sarcina, temperatura si nivel de izolatie; 

-dispozitiv de localizare defect; 

-panou de semnalizare sonora si vizuala care va fi amplasat intr-un loc permanent 

supravegheat de catre personalul medical. 

Alimentarea tablourilor TATI se va face pe doua cai si anume: 

-o cale de alimentare de la retea; 

-a doua cale de alimentare va fi de la UPS si generator; 

In vederea asigurari alimentari continue a tablourilor de ATI pe durata de pornire de 

15s a grupului electrogen in cazul disparitiei tensiunii de la retea a fost prevazute doua 

un UPSuri tampon. 

Instalatia de iluminat de siguranta 

In conformitate cu normativul I7/2011 art. 7.23 au fost prevazute urmatoarele tipuri de 

iluminat de siguranta: 

- Iluminat de siguranță pentru continuarea lucrului 

- Iluminat de siguranță împotriva panicii 

- Iluminat de siguranță pentru evacuarea din cladire 

- Iluminat de siguranță pentru marcarea hidrantilor interiori de incendiu 

- Iluminat de veghe 

 

Priza de pamant  

Piza de pamant va fi de tip mixta formata platbanda OLZn40x4, electrozi verticali de tip 

OLZn Ø2 1/2" l=3m si conectarea armaturii din fundatia pilonilor de sustinere / a 

platformei pe care se vor amplasa containerele si se va conecta cu priza de pamant 

existenta a cladirii langa care se amplaseaza. 

 Conform cerintelor NP 015-97 art III.4.13.4.2 valoarea de dispersie a prizei de pamant 

trebuie sa fie mai mica de 0,4 Ω.  

 

Instalatia de protectie impotriva descarcarilor atmosferice 

Protectia la trasnet a constructiei de fata este de tip natural si este formata din structura 

metálica a containerelor care respecta secificatiile art. 6.2.3.3din I7/2011 - 

Componentele naturale realizate din materiale conductoare, care vor ramâne 
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totdeauna in structura si nu vor fi modificate (cadrul de metal al structurii si peretii din 

tabla pot fi utilizate ca elemente ale unei IPT). 

 

Sistemul  de detectie si avertizare incendiu (IDSAI) 

În conformitate cu prevederile Normativului privind securitatea la incendiu a 

construcţiilor, Partea a III-a – Instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare, indicativ 

P118/3-2015, pentru această clădire este necesară echiparea cu instalaţie de 

semnalizare a incendiilor. 

Sistemul electronic de detecţie, semnalizare şi avertizare la incendiu va fi supravegheat 

tot timpul de către personalul de lucru; 

In caz de avarie a reţelei de alimentare cu tensiune, sistemul va fi alimentat automat 

dinacumulatorii de backup, astfel: sistemul de alarmă la incendiu, pentru 48 ore la 

funcţionare normală şi 30 min la funcţionare în alarmă; 

 

Instalaţia de voce-date 

Sistemele de cablare vor asigura comunicații de voce-date (comunicațiile telefonice, 

comunicații de date între echipamentele IT: calculatoare, imprimante, echipamente 

medicale, care folosesc protocol TCP/IP) în interiorul spitalului. 

Instalaţia de distributie semnal TV 

Se va prevedea un sistem de distributie a semnalului TV pentru saloanele de 

spitalizare, cabinete consultatii si zonele de asteptare. Numarul si pozitia prizelor se va 

stabili impreuna cu beneficiarul. 

Distributia a semnalului TV se face de la rack-ul VD unde ajunge conexiunea de la 

provider, semnalul va veni intr-un distribuitor TV (spliter) si din acesta se va transfera 

mai departe, catre fiecare priza propusa. 

Pentru fiecare priza TV s-a prevazut un cablu coaxial de tip RG6,75Ω. 

 

Instalaţia de de apelare asistenta 

Conform normelor in vigoare spitalele trebuie sa fie prevăzute cu instalație de 

semnalizare sora-bolnav numite si nurse call.  

Instalația este constituita din mai multe componente : butoane de apelare, butoane de 

apelare si anulare, butoane de apelare cu șnur sau pneumatice, lămpi de identificare a 

salonului din care s-a făcut apelul, terminale de semnalizare pentru personalul medical, 
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terminale pentru pacienți, echipamente de conexiune, echipamente de transmisie, 

echipamente de alimentare. 

Fiecare pat si fiecare grup sanitar, pentru pacienti, va fi prevăzut cu cate un dispozitiv 

cu șnur (grup sanitar) si buton (pat). Acestea sunt preluate, pe fiecare salon, de către 

un controller(unitate) de camera. Tot in acest controller se conectează si  indicator optic 

care va semnaliza : apelul de urgenta, prezență la pacient si anularea apelului. Acest 

indicator optic este amplasat deasupra ușii, pe holurile spitalului. 

 

Instalatia TV cu circuit inchis si control acces 

În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (3) din Anexa 1 la HG nr. 301/2012, cu 

modificările și completările ulterioare, sistemul de monitorizare video cu circuit închis. 

Sistemul de monitorizare video cu circuit închis este alcătuit dintr-un NVR-uri (Network 

Video Recorder) , camere video de interior si camere de exterior cu vizionare pe timp 

de noapte prin iluminare in infraroșu, IR si PC pentru instalare software de 

supraveghere. 

Vizionarea si monitorizarea sistemului se va realiza centralizat în încăperi special 

amenajate, la dispecerat spre exemplu, în care să existe în permanență personal 

pentru supraveghere. 

 

Instalatia de control acces 

Implementarea acestui sistem urmareste restrictionarea accesului pe anumite usi. 

Accesul in spatiile protejate prin sistemul de control acces se face numai pe baza 

cartelei de proximitate, iar iesirea din incapere se face cu ajutorul butoanelor de cerere 

iesire/cartela de proximitate (in functie de controlul usii, simplu/dublu sens) 

Blocarea usilor de control acces se face fizic prin electromagneti de forta. 

Pentru evacuarea persoanele aflate in aceste  incaperi, in caz de urgenta, s-a prevazut 

un buton de urgenta , cu geam si capac de protectie, montat in fiecare camera. Fiecare 

usa este dotata si cu un amortizor hidraulic de inchidere. 

 

Instalatia detectie oxigen 

In saloanele unde exista rampe medicale alimentate cu oxigen se vor monta senzori 

de oxigen. 
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Acestia măsoară procentul de oxigen atmosferic, care ar trebui să fie de aproximativ 

20,9 % în aer.  

Daca procentul de oxigen atmosferic creste acestia vor transmite catre centrla de 

detectie dedicata care prin intermediul panourilor de avertizare va emite avertizări 

sonore și vizuale. 

 

INSTALATII SANITARE 

Pentru alimentarea cu apa se va realiza o conexiune la punctul de bransare care se va 

contoriza separat. 

Pentru asigurarea rezervei de apa menajera si pentru stingere incendiu se va realiza 

un spatiu tehnic subteran nou. 

Pentru preparare apa calda se va utiliza un sistem mixt format dintr-o instalatie cu 

preparare cu boilere cu serpentina instalate in spatiul tehnic subteran si boilere electrice 

locale.  

Boilere cu serpentina instalate in spatiul tehnic subteran vor fi alimentarea cu agent 

termic primar de la reteaua de termoficare existenta ce deserveste intreg complexul de 

cladiri din incinta spitalului. 

Conexiunea intre reteaua existenta si reteaua noua se va realiza prin intermediul unui 

schimbator de caldura in placi pentru preparare apa calda menajera. 

Racordarea la canalizarea menejera se va face in punctul in care este instalata statia 

de clorinare existenta. 

Se va realiza instalataie de canalizare menajera noua separata de instalatia de captare 

ape pluviale.  

Pentru apele colectate de pe drumuri si parcare se va prevedea un separator de 

hidrocarburi cu by-pass. 

Instalatiile trebuie sa mentina potabilitatea apei in limitele parametrilor prevazuti in 

standarde. 

Instalaţiile de apa rece vor fi astfel alcătuite încât să nu permită stagnarea apei şi 

impurificarca ei cu rugină sau microorganisme. Recircularea apei din coloanele de 

incendiu, se va asigura prin legarea la un obiect sanitar de folosinţă curentă (vas de 

closet sau lavoar). 

Apa caldă menajeră se furnizează în spital la toate obiectele sanitare şi utilajele care 

trebuie să funcţioneze cu apă caldă pentru cerinţe tehnologice, medicale sau pentru 
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asigurarea unui grad sporit de confort şi igiena. Temperatura de furnizare a apei calde 

menajere va fi de max.60 C.  

Se va prevedea recircularea apei calde atât pe traseele orizontale cât şi pe coloane. 

Conductele de alimentare cu apa caldă menajera precum şi cele de recirculare se vor 

monta pe trasee paralele şi de obicei împreună cu cele de apă rece, în ghene închise 

etanş. 

În conformitate cu prevederile Normativului privind securitatea la incendiu a 

construcţiilor, Partea a II-a, indicativ P118/2-2013, pentru această clădire este 

necesară echiparea cu instalaţie de stingerea incendiilor. 

 

INSTALATII HVAC 

Spitalul va fi prevăzut cu instalații de ventilare şi climatizare, atât pentru respectarea 

limitelor admisibile de puritate a aerului prevăzute pentru clasele de încăperi specifice 

spitalelor, conform normativului NP015/1997, precum şi pentru realizarea condițiilor de 

confort pentru acomodarea pacienților şi desfăşurarea activităților spitaliceşti. 

Încălzirea spațiilor se va realiza cu panouri radiante, montate suspendat de plafon.  

Racirea spatiilor interioare, in zilele foarte insorite, cand sistemul de ventilare nu va 

putea asigura parametrii interiori de temperatura doriti, se va realiza cu unitati de tip 

mono split, reversibile. 

Pentru spatiile din sectiile de boli infectioase, instalatiile de ventilare si de tratare a 

aerului sunt indispensabile pentru mentinerea unor regimuri de depresiune controlata 

a sectiilor de ansamblu fata de vecinatati si a incaperilor cu potential mai ridicat de 

poluare fata de restul incaperilor din sectii.  

Instalatiile sectiilor de boli contagioase sunt complet separate de instalatiile altor spatii 

din unitatile spitalicesti.  

Evacuarile de aer viciat, la exterior, trebuie pozitionate in asa fel incat sa nu reprezinte 

un pericol de contaminare pentru vecinatati.  

Astfel pentru ventilarea spatiilor si asigurarea unui nivel de presiune negativa, ce va 

asigura limitarea raspandirii virusilor, se vor prevedea sisteme de ventilare ce 

deservesc diferitele zone ale cladirii si un sistem suplimentar ce asigura evacuarea 

aerului viciat din zona grupurilor sanitare.  
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Pentru spatiile cu destinatia ATI, sectie terapie intensiva sistemele de ventilare vor 

asigura un numar de 10 schimburi orare. Pentru restul spatiilor, se va stabili numarul 

de schimburi orare in functie de destinatia fiecarui spatiu.  

Pentru ventilarea spetiilor interioare se vor utiliza centrale de tratare a aerului, compuse 

din module pentru introducere aer tratat, prevazute cu 3 trepte de filtrare, si module 

pentru evacuare prevazute cu 2 trepte de filtare.  

Cele 3 trepte de filtrare necesare pentru introducerea aerului tratat sunt:  

filtre brute (prefiltre) filtre clasa F7 (ePM1 60%) se utilizează pentru filtrare treapta I; 

filtre fine clasa F9 (ePM1 85%) se utilizează pentru filtrare treapta a II-a; 

filtre absolute filtre clasa HEPA 14 (grad reținere 98-99.97%); se utilizează pentru 

filtrare treapta a III-a. 

Cele 2 trepte de filtrare necesare pentru evacuarea aerului viciat sunt:  

filtre fine clasa F7 (ePM1 60%) se utilizează pentru filtrare treapta a I-a; 

filtre absolute filtre clasa HEPA 14 (grad reținere 98-99.97%), se utilizează pentru 

filtrare treapta a II-a; 

Centralele de tratare aer functioneaza cu 100% debit de aer proaspat conform 

Np015/97. 

In fiecare spatii se va prevedea cate un traductor de presiune diferentiala ce va permite 

monitorizarea depresiunii realizata in interiorul sptiului.  

Refularea aerului in fiecare incapere se va realiza prin intermediul unor grile cu dubla 

deflexie, montate la partea superioara a peretilor. Viteza aerului la nivelul ocupat nu va 

depasi viteza de 0.25m/s. 

Evacuarea aerului viciat se va asigura prin intermediul unor grile cu dubla deflexie, 

montate la partea inferioara a peretilor.  

Sistemul de automatizare al centralei de tratare va controla urmatorii parametrii:  

Temperatura aerului refulat: 25oC vara, si 23 oC iarna; 

Umiditatea aerului refulat, asigurand dezumidificarea acestuia; 

Presiunile realizate pe fiecare filtru, precum si semnalizarea colmatarii acestora; 

Controlul presiunii diferentiale realizata intre introducere si aspiratie aer, pentru a 

asigura controlul turatiei ventilatorului de introducere in functie de colmatarea filtrelor.  

Centralele de tratare a aerului se vor putea curăța si decontamina. Pentru aceasta, vor 

fi prevazute cu pereți dubli, netezi, igienici, iar baza centralei, tavitele pentru condens, 

ramele bateriilor si filtrelor vor fi din inox. 
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Viteza aerului în canalele CTA va fi mai mică de 2,5 m/s. 

Canalele de ventilare ce fac legătura între centrala de tratare a aerului şi camerele 

deservite vor fi etanşe, clasa „C”, cu posibilitatea de dezinfectare şi se vor realiza din 

tablă galvanizată. 

Tubulatura pentru introducere/evacuare se va izola cu izolatie de tip armaflex cu 

grosimea de 32mm, protejata mecanic cu folie din tabla zincata cu grosimea de 0.6mm.  

Pentru ventilarea băilor şi a grupurilor sanitare vor fi prevăzute sisteme de evacuare 

mecanică a aerului viciat. Pentru determinarea debitului de aer ce trebuie evacuat, s-

au considerat:  

100 m3/h pentru fiecare zona WC 

150 m3/h pentru fiecare cabină de duş sau ansamblu (Wc + Chiuveta + Dus). 

Sistemul de evacuare aer viciat v-a functiona permanent.  

Evacuarea aerului viciat se va realiza prin intermediul unui sistem centralizat conectat 

la un modul pentru evacuare aer viciat, echipat cu filtru H14.  

Centralele pentru tratare aer vor fi alimentate cu agent termic apa racita si agent termic 

apa calda.  

Centralele pentru tratare aer vor putea fi monitorizate la distanta prin intermediul unui 

sistem de tip webserver ce va permite si inregistrarea parametrilor de functionare.  

Sistemul de tip webserver va comunica cu centralele pentru tratare aer si cu 

echipamentele de tip chiller, printr-o interfata ModBus TCP IP. 

 

Preparare agent termic apa calda  

Alimentarea cu agent termic apa calda se va realiza prin intermediul unui racord in 

sistemul distribuitor / colector la reteaua publica pentru termoficare.  

Racordarea la reteaua publica se va face din punctul actual de conexiune la retea 

printr-o ramura complet noua contorizata separat.  

Conexiunea intre reteaua existenta si reteaua noua se va realiza prin intermediul unui 

schimbator de caldura in placi pentru preparare agent termic si prin intermediul unui 

schimbator de caldura in placi pentru preparare apa calda menajera. 

Pentru echipamentele propuse schimbator de caldura si statia de pompare se va 

realiza un spatiu tehnic ingropat. 

Pentru racire se vor utiliza chilere in regim reversibil pentru preparare agent termica 

apa racita in perioada calda a anului si apa calda in perioada rece. 
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Distributia agentului termic de la punctul termic la consumatori se va realiza prin 

intermediul unor conducte preizolate, montate ingropat.  

 

DOTĂRI PROPUSE: 

Dotările propuse pentru proiect sunt: 

Se propune dotarea partiala a unitătii modulare cu dotări (echipamente medicale, 

mobilier) conform cu lista de dotari anexată – Anexa 5. Restul echipamentelor si a 

mobilierul necesar functionarii sectiilor conform cu legislatia in vigoare vor fi preluate 

din cadrul spitalului existent in momentul relocarii sectiilor datorita procesului de 

reabilitare energetica.  

 

 Indici urbanistici 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 actualizată, ale HG 766/1997 

pentru aprobarea unor regulamente privind Calitatea în Construcţii şi ale Metodologiei 

de stabilire a categoriei de importanţă a construcţiilor, aprobată prin ordinul MLPAT 

nr.31/N/1995, clădirea propusă se încadrează în categoria de importanţă B - 

construcţie de importanţă deosebită. 

Conform normativului de proiectare antiseismică - Partea I – „Prevederi de proiectare 

pentru clădiri", indicativ P 100-1/2013, clădirea se încadrează în clasa I de importanţă. 

Gradul de rezistență la foc este II, conform normativului de siguranță la foc a 

construcțiilor P118-99.   RISC MIC DE INCENDIU 

 

 

DESCRIERE SCENARII 

Două scenarii au fost identificate pentru realizarea obiectivului propus : 

·       SCENARIUL A care propune realizarea unei secţii complet independenta de 

spitalul existent, cu circuite proprii şi separate de restul spitalului. într-o construcţie 

realizată din containere medicale amplasata in exteriorul cladirii existent. 

·      SCENARIUL B care propune realizarea secţiei în cadrul spitalului existent. 

 

 

SCENARIUL A 
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Scenariul A analizează propunerea de realizare a unei construcţii noi realizată din 

containere medicale la exteriorul clădirii existente cu functionare complet independenta 

de spitalul existent, cu circuite proprii şi separate de restul spitalului. Acest scenariu 

propune un model de funcţionare ce urmează tendinţele actuale de reducere a 

răspândirii pandemiei Covid-19.   

Regandirea structurii functionale a spitalului, corelat cu mutarea tuturor 

serviciilor intr-un nou amplasament care sa permita o abordare integrata, va contribui 

in mod direct la cresterea calitatii serviciilor medicale oferite.  

În mod concret realizarea proiectului va conduce la:  

- îndeplinirea condiţiilor privind organizarea şi funcţionarea spitalului într-un mod 

eficient, fără costuri inutile şi posibilitatea reutilizării secţiei modulare pentru 

relocarea pacientilor  în momentul reabilitarii cladirii existente; 

- suplimentarea numarului de paturi disponibile cu oxigen medicinal asigurat pentru 

pacientii infectati, astfel evitand cresterea mortalitatii din cauza timpurilor de 

asteptare foarte mari; 

- reducerea complicaţiilor, a mortalităţii şi creşterea gradului de satisfacţie al 

pacienţilor; 

- respectarea dreptului de acces la servicii medicale egale pentru locuitorii României 

şî pentru toate tipurile de bolnavi tratabil în acest spital, mai ales pentru cei care nu 

au posibilitatea de deplasare pe distanţe mari; 

- îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de siguranţă ale personalului medical şi astfel 

reducerea infectării acestora; 

 

 SCENARIUL B  

Scenariul B analizează propunerea de realizare a unităţii medicale pentru pacienţi 

infectaţi cu covid-19 în cadrul spitalului existent.  

 

Aceast scenariu propune o soluţie ineficientă şi presupune costuri mari de realizare şi 

de mentenaţă precum şi riscul de infectare mare atât în rândul pacienţilor spitalului cât 

şi al personalului medical. În acelaşi timp pe perioada realizării lucrărilor de construcţii 

la clădirea existentă, spitalul va trebui închis. 

 

Concluzie:  
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Se recomandă alegerea Scenariului A, scenariu ce este descris în detaliu mai jos. 

 

SCENARIUL A 

Scenariul A analizează propunerea de realizare a unei construcţii noi realizată din 

containere medicale la exteriorul clădirii existente cu functionare complet independenta 

de spitalul existent, cu circuite proprii şi separate de restul spitalului. 

 

A. ARHITECTURĂ 

DESCRIEREA FUNCŢIONALĂ A CLĂDIRII 

Se propune realizarea unui corp de clădire cu formă neregulată, regim de inaltime 

P+1. Corpul va deservi functiunea de spital modular in consolidarea capacitatii 

medicale a Spitalului de Boli Contagioase Constanta. Corpul va adăposti 42 paturi 

distribuite in 22 saloane pentru spitalizare continua si 10 paturi de terapie intensiva 

distribuite in 8 saloane. 

Pe langa sectiile de spitalizare continua si terapie intensiva se  mai propune un 

compartiment de primiri urgente, compartiment de imagistica cu CT si RMN, cabinet 

imunizari-vaccinari, punct de lucru farmacie cu circuit inchis si punct de lucru laborator.  

În susţinerea activităţiilor secţiei si a compartimentelor propuse, se propun 

următoarele spaţii suport : o zona de vestiare pentru personal, depozite de materiale, 

boxe de curăţenie, spaţii de prelucrare materiale murdare şi spaţii pentru neutralizarea 

a deşeurilor, grupuri sanitare, spaţii destinate personalului medical şi spatii tehnice, 

unitate transfuzii sange. 

 

DESCRIERE MORFOLOGICĂ 

Spitalul modular are următoarele accese: 

- 1 acces pentru personalul medical al spitalului si laboratorului; 

- 1 acces pentru personalul farmaciei; 

- 1 acces pentru pacienţi catre compartimentul de primiri urgente; 

- 1 acces pentru pacienţi catre compartimentul de imagistica si internari; 

- 1 acces pentru pacienţi catre compartimentul de consultatii; 

- 1 acces pentru alimente ; 

- 3 cai de evacuare materiale murdare ; 

- 1 cale de evacuare decedati ;  
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- accese spatii tehnice 

 

DESCRIEREA ARHITECTURALĂ ŞI A SISTEMULUI CONSTRUCTIV 

Se propune realizarea unui corp de clădire cu formă neregulată, regim de inaltime 

P+1. Corpul va deservi functiunea de spital modular in consolidarea capacitatii 

medicale a Spitalului de Boli Contagioase Constanta atât pentru pacienții infectați cu 

Covid-19 cat si pentru relocarea sectiei pe perioada lucrarilor de reabilitare a cladirii 

spitalului existent. Corpul va adăposti 42 paturi distribuite in 22 saloane pentru 

spitalizare continua si 10 paturi de terapie intensiva distribuite in 8 saloane. 

Pe langa sectiile de spitalizare continua si terapie intensiva se  mai propune un 

compartiment de primiri urgente, compartiment de imagistica cu CT si RMN, cabinet 

imunizari-vaccinari, punct de lucru farmacie cu circuit inchis si punct de lucru laborator.  

 

În susţinerea activităţiilor secţiei si a compartimentelor propuse, se propun 

următoarele spaţii suport : o zona de vestiare pentru personal, depozite de materiale, 

boxe de curăţenie, spaţii de prelucrare materiale murdare şi spaţii pentru neutralizarea 

a deşeurilor, grupuri sanitare, spaţii destinate personalului medical şi spatii tehnice, 

unitate transfuzii sange. 

 

SISTEM CONSTRUCTIV 

Construcţia va fi realizată din containere cu structură din profile metalice prevăzute cu 

canale de drenare şi pereţi de închidere de tip panouri sandwich cu vată minerală de 

100mm şi suprafaţă exterioară de tablă profilată din oţel zincat vopsit în câmp 

electrostatic; acoperiş din profile prevăzute cu canal de drenare apă şi următoarea 

stratificaţie: tablă zincată dublufălţuită cu grosime minimă de 0.5mm, folie anticondens, 

panouri sandwich cu vată minerală de minim 80mm; grilaje de protectie pentru 

instalarea tubulaturilor de instalatii. Uşile exterioare se vor realiza metalice, iar 

ferestrele exterioare din aluminiu sau PVC. La interior se vor folosi finisaje speciale 

pentru spaţii medicale, uşor de curăţat şi dezinfectat, rezistente la lovituri şi agenţi de 

curăţare agresivi. 

 

Structura metalica se va realiza din tabla zincata profilata la rece cu grosime de minim 

2,5 mm, sudata la cele 4 colturi ale containerului, marca otel DX51 D, standard 
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Panouri sandwich cu o grosime de 100

uşor de curăţat şi dezinfectat, rezistentă la lovituri şi agenţi de curăţare 

agresivi.

  

EN10346:2015. Stalpii vor fi profilati la rece din tabla zincata cu o grosime a materialului 

de minim 4,0 mm. In cazul montajului mai multor containere prin alipire pentru a obtine 

un spatiu interior comun, stalpii din zona de Tmbinare dintre containere vor avea 

dimensiunea de aprox. 120 x 165mm pentru a permite continuitatea montarii panourilor 

sandwich la interior, fara diferente de nivel la Tmbinarea panourilor verticale pentru 

pereti $i crearea unei bariere termice mai eficiente, folosind un sistem demontabil prin 

$Uruburi. Calculul static al structurii metalice se va realiza conform normelor EN, iar 

tipologia de otel utilizata va respecta standardul EN 10025/2:2004. 

Suprafetele metalice vorfi protejate Tmpotirva ruginei prin aplicarea unui strat antirugina 

termosudabil. Profilele metalice ale structurii vor fi degresate cu diluanti $i apoi vopsite 

cu vopsea poliuretanica speciala pentru suprafete zincate Tntr-un mediu Tnchis Tn cuptor 

profesional cu Tncalzire. Grosimea stratului de vopsea va fide minim 80 -120 microni 

dupa uscarea Tn cuptor. 

Acoperi$ul: Structura zincata profilata la rece DX51 D, standard EN10346:2015 

prevazuta cu canal de drenare a apei $i tevi de scurgere cu un diametru de 50 mm, 

situate Tn cele 4 colturi ale containerului izolate cu vata minerala pentru a preveni 

Tnghetul, profilele fiind sudate cu $nur de sudura Tn cele 4 piese de colt conform 

normelor ISO 1496/1990, sablate $i grunduite anti-coroziune. Acoperi$ul va fi echipat 

de la exterior cu tabla zincata dublu faltuita cu o grosime de minim 0,5 mm, traverse 

din teava rectangulara cu grosime de minim 2 mm S235, folie hidroizolatoare 10 microni 

PVC, vata minerala 100 mm norma C1 - Conductivitatea termica A=0.33w/mk $i panou 

sandwich de 100mm cu vata minerala cu o densitate de minim 1 00kg/mp $i o rezistenta 

la foe de minim 90 de minute. 

Peretii exteriori: mm grosime cu vata minerala 

conform normelor SR EN 14509:2013, suprafata exterioara sinus din otel zincat 

prevopsit Tn camp electrostatic, suprafata interioara lisa, placati cu placi de gips-carton 

RF de 12,5mm $i finisaj interior cu tapet din fibra de sticla lis $i zugraveala pentru uz 

medical, 
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Uşile de acces exterioare vor fi metalice cu cilindru de siguranţă cu dimensiuni de minim 

1000/2050 mm cu o grosime de 40 mm, susţinere în minim 2 balamale, garnitură de 

etanşare perimetrală cu deschidere batantă spre stânga sau spre dreapta. Uşile 

interioare din tâmplărie de PVC (acces grup sanitar) realizate din profile cu 4 camere 

cu dimensiuni 800 x 2000 cu T la mijloc şi panel atât la partea superioară cât şi 

inferioară. Ferestre realizate din profil PVC ramplast cu 5 camere cu dimensiuni aprox. 

1000 x 1100mm sau 500 x 600mm (pentru grup sanitar) cu geam termopan duplex 

sticlă izolată minim 4/16/4 mm, deschidere oscilobatantă. Izolaţie termică aferentă uşi 

si ferestre de minim k=2,9 w/mpk. 

Structura metalică profilată la rece cu grosime de 2,5 mm 

sudată cu şnur de sudură în cele 4 piese de colţ conform normelor ISO 

 sablate şi grunduite anti-coroziune. Podeaua va fi compusă (de jos în sus) 

din tablă zincată cutată tip H12 cu grosime de minim 0,5 mm, prinsă de cadrul inferior, 

lonjeroane zincate cu grosime de 2 mm, vată minerală norma C1 de 100 mm, grad de 

rezistenţă la incendiu A1 (neinflamabil) conform EN 13501-1, pardoseala interioara din 

pal hidrofugat 19 mm grosime Е1 în conformitate cu EN 312:2003, grad de rezistenţă 

la incendiu D-s2, D0 respectiv Dfl-s1 conform EN13 501 şi linoleum omogen 

antibacterian de trafic pentru uz medical, grosime minimă de 2 mm, lipit pe toată 

suprafaţa podelei şi sudat cu cordon de sudură. Grad de rezistenţă la incendiu Bfl-s1 

conform EN13 501-1 clasificare Europeană EN 685;  clasa de utilizare 34 – 43,  îmbinări 

sudate. Rezistenţa podelei - capacitatea maximă utilă de minim 4,5 kN/m2 (450kg/m2)  

 

Îmbinare containere: Se realizează cu garnitură de cauciuc in forma de “T” având o 

grosime cuprinsă între 10mm (după strângere) – 18mm (înainte de montare), 

etanşarea realizându-se prin strângere cu elemente de prindere între containere, pe 

toate cele 4 laturi de contact dintre containere (sus, stâlpi verticali şi jos). 

intensitate a vântului de până la 100km/oră, fără ancorări 

suplimentare. Pentru viteze ale vântului de peste 90 km/h trebuie luate măsuri de 

asigurare suplimentară a containerelor. Aceste măsuri trebuie executate de specialişti 

autorizaţi, cu luarea în considerare a normelor locale şi cu calcularea particularităţilor.  

 

Podeaua: 

IEN10346:2015 

1496/1990, 

Rezistenta la vant: la o 

DX51 D, standard 
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Se vor realiza fundaţie placa continua de beton armat cu grinda perimetrala peste care 

se va amplasa o structură metalică ce va susţine ansamblul de containere. Sub placa 

de fundatie se propun trasee de canivouri pentru acces la instalatii sanitare. Instalaţiile 

de apă şi canalizare se vor realiza pe sub containere, iar instalaţiile electrice şi de tip 

HVAC pe deasupra dar cu pătrunderi pe lateralul containerelor. 

 

DESCRIEREA FLUXURILOR  

(pacienţi, personal medical, materiale curate, materiale murdare 

 

a. Circuitul pacienţilor 

Compartiment primiri urgente (CPU): Pacienții au acces în clădire prin intrarea principala 

CPU, marcata corespunzator aflata pe latura vestica. Pacientul este adus de către 

mijloacele de transport proprii sau de cele ale serviciului de ambulanta care va debarca 

pacientul in incinta spitalului, într-o zona acoperita aflata chiar in dreptul accesului. Din sala 

de asteptare a acestui compartiment, pacientul este direcționat către cabinetul de triaj si 

intocmire documente unde va fi consultat si stabilit un diagnostic si necesitatea internarii.  

Pacientul care necesita internare este direcționat către biroul de internări, separate pentru 

adulți si copii, unde va trece prin filtru de igienizare si depozitarea efectelor personale 

înainte de a fi dus pe secția de spitalizare.   

acientul ajuns la CPU in stare critica va fi transferat in salonul de resuscitare sau catre 

salonul de evaluare si tratament pentru cazuri imediate care are acces la grup sanitar 

propriu unde se va afla sub supraveghere de către personal. Pacientul cu forme mai usoare 

este dus in Salonul de evaluare si tratment corespunzator.  

De aici, in funcție de starea acestuia, acesta va fi preluat si dus pe secție către un salon cu 

grup sanitar aferent sau dus către secția de terapie intensiva unde va continua a fi sub 

supraveghere continua. Accesul pacienților către secție se face via sas de filtru pacienți 

unde se asigura trecerea corespunzătoare in zona curata din punct de vedere 

epidemiologic a spitalului.  

In cadrul sectiei ATI daca pacientul decedează, este transferat către camera special 

amenajata aproape de ieșirea de pe latura estica, cu circuit separat direct spre exterior de 

unde poate fi preluat de firme specializate.  

Consultatii: Pacienții au acces catre zona de consultatii pe intrarea marcata 

corespunzator aflata pe latura sudica. Pacientii care se prezinta aici au programare facuta 

in prealabil, sau au cazuri usoare ce pot fi diagnosticate si tratate in cadrul acestui 
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compartiment. Pacientul va fi direcționat de la Receptie către zona de așteptare, zone 

separate pentru pacienți adulți si pacienți copii, fiecare având acces direct către un cabinet 

de consultație si o sala de tratamente corespunzătoare. Pacienții au acces la grup sanitar 

separat de cel pentru personal.  

Departamentul de Imagistica: Pacientul care necesita servicii de imagistica va accede 

clădirea pe intrarea marcata corespunzător, aflata pe latura vestica a spitalului. La recepție 

acesta va fi direcționat către sala de așteptare destinata acestui departament, deservita de 

grup sanitar pentru pacienți, separat de cel pentru personal. De aici, acesta va fi preluat de 

personal medical si direcționat către spatiile de pregătire pacient aferente fiecărei 

investigații (RMN sau CT). In urma investigațiilor, pacientul părăsește departamentul pe 

aceeași poarta pe care a intrat, circuitul fiind complet independent de restul circuitelor 

spitalului.  

b. Circuitul personalului medical 

Personalul medical accede spitalul modular prin intrarea pentru personal aflata pe 

latura nordica marcata corespunzător. Aceștia își schimbă hainele de stradă în haine 

de spital în cadrul vestiarului pentru personal, deservit de grup sanitar. De aici aceștia 

ajung in zona ‚verde’ a unității, din care au acces către restul departamentelor si acces 

la o sala de raport.  

Ca să ajungă în zonele de lucru pe secții (spitalizare continua sau terapie intensiva – 

zona ‚roşie’), aceștia trec prin zona de donning – unde se echipează cu echipamentul 

de protecție specific conform cu protocolul epidemiologic. Pentru a ieși din zona roșie 

aceștia trec prin zona de doffing, unde îşi dau jos echipamentul de protecție şi îl 

evacuează în containere care vor fi preluate de personalul specializat şi duse la 

neutralizare sau preluate de firme specializate. Aici se dezechipează, se dezinfectează 

şi trec în zona verde. Ajung în vestiar, unde se îmbracă cu hainele de stradă.  

Punct de lucru - laborator: Personalul care lucrează in cadrul laboratorului spitalului 

accede clădirea pe intrarea marcata corespunzător, aflata pe latura nordica a clădirii. 

Acesta urca pe scara către etajul 1 care este destinat laboratorului cu acces limitat strict 

pentru personalul specializat. Aceștia își schimbă hainele de stradă în haine de spital 

în cadrul vestiarului pentru personal, deservit de grup sanitar de unde se îndreaptă spre 

biroul șef laborator sau laboratoarele cu zona de recepție probe aferente: 

microbiologie, biochimie medicala/hematologie/imunologie sau spatiile destinate 
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diagnosticului molecular cu 3 arii de lucru. Pe etaj exista si un oficiu pentru personal si 

grup sanitar cu acces direct din hol, separat de cel din cadrul vestiarelor.  

Punct de lucru - farmacie cu circuit închis: Personalul care lucrează in cadrul 

farmaciei spitalului accede pe intrarea marcata corespunzător, aflata pe latura nordica 

a clădirii. Intrarea este dotata cu rampa de descărcare. Aceștia își schimbă hainele de 

stradă în haine de spital în cadrul vestiarului pentru personal, deservit de grup sanitar. 

In cadrul farmaciei exista un birou pentru farmacistul șef si depozite pentru 

medicamente si materiale. Din holul farmaciei se accede in laborator si receptura care 

funcționează într-o singura încăpere si este deservita de spălător. Către oficina exista 

acces direct din camera de recepție condici de prescripții medicale care este interfața 

farmaciei cu spitalul. Restul farmaciei este accesibil numai personalului propriu, direct 

din exteriorul spitalului. 

 

c.  Circuitul materialelor  

Circuitul materialelor curate:  

- Echipamentele de protecție sunt depozitate în dulapuri în zona de acces spre donning. De 

aici dulapul din donning este aprovizionat de câte ori este nevoie din depozitul de materiale 

ale secției;  

- Materialele medicale se depoziteaza separat de cele nemedicale. 

- Materialele sanitare, nesanitare şi lenjeria curată sunt aduse la începutul programului prin 

accesul de pe latura nordică (comun cu accesul personalului medical) şi sunt depozitate 

în depozitul de materiale şi lenjerie curată;  

- Medicamentele sunt depozitate în depozitul de medicamente din cadrul farmaciei.  

- Mâncarea este adusă direct porționată folosindu-se recipiente de unică folosința, pe latura 

estica a clădiri, marcata corespunzător.  De aici sunt distribuite catre oficiul alimentar 

destinate sectiilor unde este transferată pe căruciorul de mâncare şi transportată la patul 

pacientului. Pentru acces catre sectia de teraapie intensive, circuitul alimentelor trece prin 

zona de sas unde se face dezinfecția căruciorului la ieșire.  

- Materialele necesare laboratorului de la etajul 1 al spitalului sunt transportate de la parter 

via montcharge-ul aflat lângă scara de acces, pe latura nordica si depozitate in camera 

depozit de pe etaj.  

- Materialele proaspăt sterilizate sunt depozitate în depozitul de materiale sterile; 

- Materialele pentru curatenie sunt depozitate in depozitul de materiale de curatenie; 

Circuitul materialelor murdare:  
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Materialele murdare au următoarele circuite:  

- Echipamentul de protecție de unică folosința este poziționat în doffing în containere care 

vor fi preluate de personalul specializat şi duse la neutralizare sau preluate de firme 

specializate;  

- Din saloane, materialele murdare sunt transferate către încăperea de prelucrare materiale 

murdare din capătul culoarului, unde sunt ambalate în containere închise ermetic şi sunt 

preluate de către personalul specializat şi duse la neutralizare sau către platforma de 

deșeuri existenta aflata in incinta spitalului existent, de unde vor fi ulterior preluate de firme 

specializate.  

- Tot în zona din capătul culoarelor se prelucrează materialele provenite de la fiecare 

pacient, existând atât un ploscar, cât și un bideu pentru evacuarea acestora. Atât 

canalizarea din această zonă cât şi din celelalte spatii este trecută printr-o stație de 

clorinare, înainte de deversarea sa la canalizare;  

- Spitalul este curățat astfel: în fiecare zonă (roşie sau verde) există o boxă de curățenie cu 

ustensile de curățenie depozitate utilizate doar în zona respectivă.  

- Materialele murdare din cadrul laboratorului de la etajul 1 sunt ambalate in containere 

închise ermetic si duse către zona de neutralizare aflata la etaj, trimise apoi la parter via 

montcharge de unde vor fi transportate către platforma de deșeuri existenta in incinta 

spitalului sau preluate de firme specializate. Materialele sanitare, nesanitare şi lenjeria 

curată sunt aduse din depozitele spitalului la începutul programului prin accesul dintre 

module şi sunt depozitate în depozitul de materiale, în dulapurile de depozitare din zona 

posturilor de supraveghere ; 

- Vestiarul este curăţat cu materiale de curăţenie aflate într-unul din dulapurile din vestiar. 

 

DIMENSIONARE, MOD DE ECHIPARE ŞI UTILARE (descriere succintă pentru 

diferite tipologii de funcţiuni) 

Pentru dimensionarea, echiparea şi utilarea diferitelor funcţiuni ale spitalului se vor 

respecta standardele naţionale şi internaţionale în vigoare. 

Pe lângă acestea, se recomandă (pe cât posibil) includerea punctelor ce urmează 

pentru diferitele tipologii de funcţiuni: 

 

Saloanele şi rezervele: 

- vor fi luminate natural; 

- distanţele dintre paturi vor fi de minim 80cm, distanţa între pat şi peretele exterior va 

fi de minim 80cm; 
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- înălţimea minimă a saloanelor va fi de 2.40m; 

- saloanele şi rezervele de ATI vor fi dotate cu paturi conforme cu funcţiunea specială 

a acestora; 

- saloanele şi rezervele vor fi prevăzute cu reţea de gaze medicale cu următoarele tipuri 

de gaze: în saloane se vor prevedea console de gaze conţinând aer comprimat, 

vacuum şi oxigen; 

- în saloane şi rezerve se va prevedea o reţea electrică de rezervă; 

- în saloane şi rezerve se vor prevedea următoarele tipuri de reţele de curenţi slabi: 

sistem de alarmare asistentă, sistem de voce-date, sistem de alarmare la incendiu, 

sisteme de supraveghere video acolo unde este cazul, sisteme audio; 

- în saloane şi rezerve se va prevedea un iluminat economic şi cu o intesitate de culoare 

specifică spaţiului medical automatizată; 

- saloanele şi rezervele vor fi dotate cu sistem HVAC specific spaţiului medical şi 

nevoilor pacientului; 

- grupurile sanitare vor fi dotate cu obiecte sanitare uşor de întreţinut, cu accesorii 

speciale pentru sprijinul pacienţilor. Vasele WC se vor realiza suspendat, iar duşurile 

vor fi direct pe pardoseală cu sifon de pardoseală (nu se permite cădiţă de duş). 

 

Cabinetele, birourile şi spaţiile dedicate personalului medical: 

- în cabinetele, birourile şi spaţiile dedicate personalului medical se va prevedea o reţea 

electrică de rezervă; 

- în cabinetele, birourile şi spaţiile dedicate personalului medical se vor prevedea 

următoarele tipuri de reţele de curenţi slabi: sistem central de supraveghere acolo unde 

este cazul, sistem de voce-date, sistem de alarmare la incendiu, sisteme de 

supraveghere video acolo unde este cazul, sisteme audio; 

- cabinetele, birourile şi spaţiile dedicate personalului medical se va prevedea un 

iluminat economic şi cu o intensitate de culoare specifică spaţiului medical, 

automatizată; 

- cabinetele, birourile şi spaţiile dedicate personalului medical vor fi dotate cu sistem 

HVAC specific spaţiului medical şi nevoilor din spaţiul respectiv; 

- cabinetele, birourile şi spaţiile dedicate personalului medical vor fi dotate cu lavoar 

legat la reţeaua uzuală de apă şi canalizare, in funcţie de specificul sălii. 
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Circulaţii: 

Circulaţiile orizontale vor avea minim 2.20m lăţime, iar acolo, unde posturile de 

supraveghere se impun a fi poziţionate pe circulaţie, acestea vor avea minim 2.80m 

lăţime. 

 Înălţimea minimă va fi de 2.40m. 

De-a lungul circulaţiilor se vor amplasa reţelele principale de instalaţii. Dacă 

circulaţiile nu au ventilaţie naturală, atunci acestea vor fi dotate cu sistem de 

dezfumare.  

 

Finisaje interioare 

Finisajele interioare s-au ales astfel încât să se respecte normativele si legislația în 

vigoare, in special Ordinul Nr. 914/2006. Finisajele încaperilor de spital in care 

staționează sau se deplaseaza bolnavii ori in care se desfășoară activități medicale vor 

fi: 

✓ Lavabile, usor de curatat; 

✓ rezistente la dezinfectante si alte subsante biocide, avizate pentru uz spitalicesc; 

✓ rezistente la decontaminari radioactive (dupa caz); 

✓ fara asperitati care sa retina praful si sa favorizeze dezvoltarea germenilor; 

✓ negeneratoare de fibre sau particule care pot ramane suspendate in aer; 

✓ rezistente la actiunea acizilor (in laboratoare si sali de tratamente). 

Se interzice folosirea materialelor de finisaj care prin alcatuirea lor sau prin modul 

de punere in opera pot favoriza dezvoltarea de organisme parazite (artropode, acarieni, 

mucegaiuri) sau a substantelor nocive ce pot periclita sanatatea omului.  

Unghiurile dintre pardosealã şi pereţi trebuie sã fie concave. 

 

Pardoseli: se vor utiliza diferite tipuri de finisaje ale pardoselilor, in functie de 

destinatia si cerintele spatiilor, precum: pardoseli covor PVC, certificate antibacterian 

si antiviral, rezistent la pete si dezinfectanti pentru spatii medicale sau pardoseli PVC 

conductive si/sau disipative (in functie de caz). Se interzice mochetarea pardoselilor 

sau utilizarea de covoare.  
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Plafoane: se va utiliza plafon din gips carton lis/gips carton hidrofugat (daca este 

cazul) finisat cu vopsitorii lavabile rezistente la dezinfectante si alte subsante biocide, 

avizate pentru uz spitalicesc.  

Pereti: se vor utiliza diferite tipuri de finisaje ale peretilor, in functie de destinatia si 

cerintele spatiilor, precum: finisaj lavabil rezistent la pete si dezinfectanti pentru spatii 

medicale si lavabile speciale pentru spatiile salilor de operatie, finisaj cu HPL sau PVC.  

Se propune şi dotarea spaţiului cu mobilier corespunzător numărului actual de 

utilizatori si a functiunilor propuse. Fiecare salon sau rezerva pentru bolnavi, cabinet 

de consultatie sau sala de tratamente va fi prevazut cu un lavoar amplasat cat mai 

aproape de intrarea in incapere, conform ART.18 Ordin 1096/2006.  

Se propune realizarea de compartimentări interioare uşoare utilizându-se pereţi 

de gips-carton pentru spaţii normale, cu protecţie la foc sau pentru spaţii umede.  

Toate spatiile in care au acces bolnavii beneficeaza de lumina naturala. 

 

RELAŢII FUNCŢIONALE 

Se vor respecta standardele naţionale şi internaţionale în ceea ce priveşte organizarea 

fluxurilor medicale, de materiale, pacienţilor şi personalului medical.  

 

B. STRUCTURA 

Aspectele conceptuale de baza avute in vedere la proiectarea cladirii au fost in 

conformitate cu P100-1/2013 si se refera la : 

Realizarea unei structuri simple, compacte, reprezinta obiectivul cel mai important al 

proiectarii. Simplitatea structurala presupune existenta unui sistem structural continuu 

si suficient de puternic care sa asigure un traseu clar, cat mai direct si neintrerupt al 

fortelor seismice, indiferent de directia acestora, pana la terenul de fundare. Fortele 

seismice care iau nastere in toate elementele cladirii sunt preluate de plansee - 

diafragme orizontale si transmise structurii verticale, iar de la aceasta sunt transferate 

la fundatii si teren. 

Structurile de rezistenta au fost modelate in functie de partiul de arhitectura si au fost 

conformate sa raspunda criteriilor de exigenta cerute prin codurile, standardele si 

normativele de proiectare in vigoare la data elaborarii proiectului si mentionate la 

capitolul 3 din prezentul memoriu. 
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Dimensiunile elementelor structurale si clasa de beton sunt rezultate din calculele 

secventiale multiple de rezistenta si deformabilitate. 

Prin proiectare s-a urmarit atat incadrarea deplasarilor la starea limita ultima si la 

starea limita de serviciu in deplasarile admisibile impuse de normativul P100-1/2013, 

cat si eliminarea sensibilitatilor la torsiune prin calibrarea intre dimensiunile 

elementelor peretilor in scopul obtinerii pe modurile I si II a unor miscari predominant 

de translatie.   

 

Obiectivele prezentului proiect sunt reprezentate de: 

- Realizarea unei platforme betonate pe care se monteaza containerele 

modulare  

- Realizarea unor platforme betonate pentru echipamentele Grup Electrogen si 

Anexe Gaze medicale 

- Realizarea unor bazine subterane pentru Ape Pluviale, Preparare Apa Calda si 

Gospodarie Incendiu 

 

Solutia structurala pentru platforma betonata a containerelor modulare este 

constituita de o placa de beton armat dispers cu grosimea de 10cm, pe un pat de piatra 

compactata, cu grosimea minima de 50cm, dupa ce in prealabil s-a compactat stratul 

de pamant vegetal. Bordajul perimetral este realizat cu grinzi 20x80cm, respectiv 

20x120cm.  

 

Solutia structurala pentru platformele betonate aferente Anexei Gazelor Medicale si 

Grup electrogen sunt constituite de cate o placa de beton armat dispers cu grosimea 

de 10cm, pe un pat de piatra compactata, cu grosimea minima de 50cm, dupa ce in 

prealabil s-a compactat stratul de pamant vegetal. Bordajul perimetral este realizat cu 

grinzi 20x80cm, respectiv 20x120cm.  

Solutia structurala pentru bazinele subterane este compusa din radier general cu 

grosimea de 40cm, pereti cu grosimea de 30cm, grinzi 30x50cm si placa de 15-20cm 

grosime.  
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Se va avea in vedere introducerea obligatorie în canale de protecţie a tuturor reţelelor 

sau conductelor hidro-edilitare, purtătoare de apă rece, apă caldă şi canalizare. 

 

DOTĂRI PROPUSE: 

Se propune dotarea partiala a unitătii modulare cu dotări (echipamente medicale, 

mobilier) conform cu lista de dotari anexată – Anexa 5 / plansa desenata: SF-A-4 

Planuri – amplasare echipamente.  

Restul echipamentelor si a mobilierul necesar functionarii sectiilor conform cu legislatia 

in vigoare vor fi preluate din cadrul spitalului existent in momentul relocarii sectiei pe 

perioada lucrariilor de reabilitare a spitalului.   
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ID Bue. Descriere 

j Echipamente medicale 

E01 4 Stativ perfuzie pe suport mobil 

E02 Dulap metalic medicamente 

E03 38 Noptiera medicala cu modul de depozitare 

E04 4 Noptiera metalica cu modul de depozitare 

E05 Echipament CT 64 slices 

E06 Echipament RMN 1.5 

E07 2 Scaun mobil de transport 

E08 38 Pat electric in doua sectiuni 

E09 Brancard mobil pentru pacienti critici 

E10 2 Defibrilator cu pacemaker extern 

E11 2 ECG portabil 

E12 Dispozitiv de vizualizare a venelor 

E14 Analizator pentru determinari gaze in sange,ionograma,markeri cardiaci,betaHcg 

E15 Masina pentru spalat si dezinfectare plosti-urinare 

E16 2 Carucior curatenie 

E17 Aparat special de curatare si dezinfectie cu abur pentru suprafete si echipamente medicale 

E18 2 Carucior deseuri compartimentat 

E20 2 Troliu medicatie cu accesorii 

E21 12 lnfuzomat 

E22 12 Pompa de injectie automata volumetrica 

E23 4 Pat electric izolator 

E24 2 Carucior transport materiale, prevazut cu usi 

E25 2 Troliu transport materiale sterile/nesterile 
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INSTALAŢII PROPUSE: 

 

3.2.2.1 Instalaţii electrice 

1. Racorduri utilitati si spati tehnice 

Proiectul tehnic va trata instalatiile interioare de la punctul de bransare pana la spatiile tehnice 

unde se realizeaza distributia si mai departe pana la consumatori finali. 

Bransamentele se vor realiza prin proiecte tehnice separate conform necesisitatilor impuse de 

instalatiile interioare si cu avizul furnizorilor de utilitati. 

Intra in sarcina reperezentantilor spitalului, si nu face obiectul prezentului proiect, sa asigure 

bransamentele pentru: 

A. Energie eletrica – medie tensiune, posturi trafo, tablou de distributie post trafo JT 

B. Energie termica – punct de bransare contorizat. 

C. Alimentare cu apa – punct de bransare contorizat. 

2. Instalatii electrice 

3. Alimentarea cu energie electrica 

Pentru alimentarea cu energie se va prevedea un post de transformare nou care va alimenta 

spitalul modular pe durata minima de desfasurare a activitatii (minim 10ani). 

Distributia energie se va face conform schemei generale de distributie atasate la proieict. 

Solutia de bransare la reteaua publica va fi eleaborata de furnizorul de energie si nu face parte 

din prezentul proiect. 

Bilantul energetic al cladirii este urmatorul: 

Pi=1820kW 

Pa=680kW 

Ic = 1157A 

Un=400V 

Cos fi=0.93 

Conform I7/2011, NP015/97 si SR HD 60364-7-710 pentru amplasamentele medicale  din 

grupa 1 si gupa 2 este necesara prevedrerea unei surse de alimentare care sa asigure 

comutarea intr-un timp mai mic sau egal cu 15s si sa asigure alimentarea pentru durata minima 

de 24h. Sursa de rezerva de alimentare trebuie sa intre in functiune atunci cand tensiunea  pe 

unul sau mai multe conductoare de alimentare a tabloului de distributie principal a scazut cu 
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mai mult de 10% din valoarea tensiunii nominale de alimentare pentru o durata mai mare de 

3s. 

De asemenea având în vedere dotarea constructiei cu un grup de pompare hidranți, instalație 

de evacuare a fumului și a gazelor fierbinți și instalație de presurizare a holurilor/SAS-urilor 

conform I7/2011 art. 7.22.1. este necesara prevederea unei surse de alimentare de rezervă 

pentru alimentarea receptoarelor cu rol de siguranță la foc. 

Astfel, pentru asigurarea sursei de rezervă a fost prevăzut un grup generator, format din doua 

generatoare diesel de 440kVA conectate în paralel, echipat cu panou de sincronizare pentru 

funcționare simultană, conectate la aceeași bară de distribuție. Pentru asigurarea autonomie 

de 24h grupurile electrogene vor fi prevazute cu rezervor de motorină care să asigure 

autonomia. Cele doua generatoare vor debita în paralel pe bara de distribuție a tabloului TGE, 

asigurând un grad de 100% de acoperire a necesarului de consum. Pornirea acestora, 

managementul debitări și echilibrări puterii lor va fi asigurat de panoul de sincronizare cu care 

vor fi echipate. 

Din cadrul TGE au fost prevăzute plecări către cele două tablouri generale TGJT1, TGJT2 și 

tablourile pentru consumatori vitali în caz de incendiu, care la rândul lor sunt prevăzute cu dublă 

alimentare și inversor automat de sursă. 

 AAR-urile sunt prevăzute să cupleze automat pe sursa de bază  atunci când se reia 

alimentarea cu energie electrică de la rețea. Pentru alimentarea receptoarele cu rol de 

siguranța la foc (grup pompare hidranți, instalația  de desfumare) au fost prevăzute două căi 

de alimentare, fiecare cale fiind conectată din TGJT2 și respectiv TGE. 

Alimentarea de bază  a tablourilor ce asigură funcționarea receptoarelor cu rol de securitate în 

caz de incendiu se face înaintea întreruptorului general al TGJT ; alimentarea de rezervă se 

face din TGE. 

Tablourile  generale TGJT1 și TGJT2 și tabloul de grup electrogen TGE vor fi amplasate într-

un spațiu destinat tablourilor electrice, cu acces direct din exterior. 

În conformitate cu prevederile art. 7.22.2. din Normativul I 7-2011, încăperea tabloului general 

va fi separată de restul clădirii prin pereți și planșee rezistente la foc. 

Schema de tratare a neutrului  este de tip TN-C-S. De la bornele transformatorului până la 

nivelul tablourilor generale se va utiliza schema TN-C, separarea nulului de lucru de nulul de 

protecție făcându-se la nivelul celor două tablouri  generale  TGJT1 și TGJT2. Tablourile de 

distribuție dedicate secției ATI vor avea neutrul tratat în sistemul IT.  

In proiect au fost prevăzute două plecări pentru bateriile de condensatoare pentru 

îmbunătățirea factorului de putere: pentru fiecare tablou general câte o baterie, după execuției 

se va reanaliza rețeaua pentru dimensionarea corectă a bateriei de condensatoare, în 

funcționare normală.  
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Alimentare electrica in saloanele ATI 

In vederea asigurarii conditiilor de alimentare cu energie pentru amplasamentele medicale din 

grupa 2 vor fi prevazut tablouri electrice echipate cu: 

-inversor automat de sursa cu timp de comutare <0,5s; 

-bara de distributie in regim TN-S pentru alimentare transformator de separatie 

-bara de distributie regim IT pentru alimentarea circuitelor din mediul pacientului 

-transformator de izolatie 10kVA; 

-dispozitiv de monitorizare sarcina, temperatura si nivel de izolatie; 

-dispozitiv de localizare defect; 

-panou de semnalizare sonora si vizuala care va fi amplasat intr-un loc permanent 

supravegheat de catre personalul medical. 

Alimentarea tablourilor TATI se va face pe doua cai si anume: 

-o cale de alimentare de la retea; 

-a doua cale de alimentare va fi de la UPS si generator; 

In vederea asigurari alimentari continue a tablourilor de ATI pe durata de pornire de 15s a 

grupului electrogen in cazul disparitiei tensiunii de la retea a fost prevazute doua un UPSuri 

tampon. 

3.1. Alimentarea cu energie din surse regenerabile 

In vederaea incaderari cladirii in domeniul cladirilor cu consum apropiat de zero (nZEB) se vor 

instala panouri solare fotovoltaice pe terasa. Conectarea sistemului de producere a energiei cu 

panouri fotovoltaice se va conecta la nivelul tabloului general TGJT1 conform schemei generale 

de distributie. Pe terasa cladirii au fost amplasate un numar de 100 de panouri fotovoltaice a 

cate 320Wp. Acestea se vor conecta la un invertor , amplasat si el tot pe terasa. Cele 100 de 

panouri vor fi impartite in 4 stringuri, fiecare avand 25 de panouri. Injectarea energiei electrice 

produsa de panourile fotovoltaice se va face la nivelul tabloului general TGJT1 si va fi 

gestionata de un analizor de retea. Acest analizor va monitoriza consumul la nivelul tabloului 

general precum si productia de energie electrica a panourilor si va opri invertorul in cazul in 

care consumul de energie electrica la nivelul tabloului este sub valoarea energiei electrice 

produsa de panourile fotovoltaice. 

4. Instalația de iluminat normal 

 Pentru realizarea iluminatului normal general se vor folosi corpuri de iluminat cu LED. 

 Alegerea materialelor se va face în functie de: 

• Nivelul de iluminat 

-
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• Influente externe şi riscuri particulare 

• Comportarea la foc 

• Mentenanta redusa 

Alegerea tipului si numarului de corpuri de iluminat va fi adecvata tipului de activitati ce se 

desfaşoara în încaperea respectiva si se va realiza in conformitate cu NP061/200, anexa 2: 

 

Tipuri de destinaţii, 

activităţi sau sarcini 

vizuale 

Em
1) 

(lx) 

UGRL
2) 

(-) 

Ra
3) 

(-) 

Hu
4) 

(m) 

Observaţii5) 

0 1 2 3 4 5 

29. Spitale şi clinici 

Săli de aşteptare 200 22 80 0,00   

Coridoare, ziua 200 22 80 0,00   

Coridoare, noaptea 50 22 80 0,00   

Birouri personal 500 19 80 0,7   

Camere personal 300 19 80 0,7   

Iluminat general saloane: 100 19 80 0,00 Iluminat la nivelul pardoselii 

Prin iluminat local pe suprafata 

utila 
- citi in saloane  300 19 80 0,00 

- examinări simple in saloane 300 19 80 0,00 

- examinări şi tratamente 1000 19 90 0,00 

- iluminat de veghe/observare  5 19 80 0,00 

 

Corpurile de iluminat utilizate vor respecta minimul de cerinte care rezulta din tabelul de mai 

sus. 

Alimentare corpurilor de iluminat care realizează componenta iluminatului normal se realizează 

cu cabluri din cupru cu emisie redusă de fum și fără degajări de halogenuri de tip N2XH. 

Cablurile se vor poza pe paturi de cablu sau aparent protejate în tub LSZH, fără degajare de 

halogenuri în cazul arderii, pe elementele de construcție.Protecția circuitelor de iluminat se 

I I D 
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realizează cu întrerupătoare automate cu protecție la suprasarcină și scurtcircuit și protecție 

diferențială de 30mA. 

5. Instalatia de iluminat de siguranta 

In conformitate cu normativul I7/2011 art. 7.23 au fost prevazute urmatoarele tipuri de iluminat 

de siguranta: 

- Iluminat de siguranță pentru continuarea lucrului 

- Iluminat de siguranță împotriva panicii 

- Iluminat de siguranță pentru evacuarea din cladire 

- Iluminat de siguranță pentru marcarea hidrantilor interiori de incendiu 

- Iluminat de veghe 

Iluminat de siguranță pentru continuarea lucrului și intervenţie în zonele de risc se va prevedea 

în: 

• încăperile tablourilor generale și de distribuție; 

• încăperea Echipamentului de Control și Semnalizare;; 

Timpul de funcționare normal conform I7/2011art 7.9.31 este până la terminarea activităților cu 

risc. Nivelul de iluminat pentru iluminatul de continuare a lucrului a fost stabilit cu respectarea 

prescripțiilor NP061/2002 

Corpurile de iluminatul pentru continuarea lucrului sunt parte din lămpile utilizate în iluminatul 

normal, acestea fiind echipate cu kit de acumulatori. 

Iluminatul de siguranță împotriva panicii este parte a iluminatului de securitate prevăzut să evite 

panica și să asigure nivelul de iluminare care să permită persoanelor să ajungă în locul de 

unde calea de evacuare poate fi identificată. 

A fost prevăzut iluminat împotriva panicii în toate încăperile cu suprafață mai mare de 60mp; 

Iluminatul împotriva panicii intră automat în funcțiune la întreruperea alimentării cu energie 

electrică, corpurile de iluminat fiind echipate cu kit de acumulatori. 

Autonomia acestor tipuri de iluminat de siguranță este de minim 1 oră conform I7/2011 tabel 

7.23.1. 

Iluminatul de siguranță pentru evacuare se face cu corpuri de iluminat tip permanent echipate 

cu surse cu LED de 5W și kit de acumulatori. A fost prevăzut iluminat pentru evacuare în 

următoarele cazuri: 

• la fiecare ușă de ieșire destinată a fi folosită în caz de urgență; 

• la panourile/indicatoarele de semnalizare de securitate; 

• la fiecare schimbare de direcție; 

• în exteriorul și la fiecare ieșire din clădire; 

• lânga fiecare post de prim ajutor ; 
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• lângă fiecare echipament de intervenție împotriva incendiului (stingătoare) și fiecare 

punct de alarmă (declanșatoare manuale de alarmă în caz de incendiu) ; 

• în toate încăperile cu mai mult de 50 de persoane; 

• în toaletele cu suprafață mai mare de 8mp și cele destinate persoanelor cu dizabilități; 

Pe căile de evacuare distanța între 2 corpuri de iluminat de evacuare este de maxim 15 m. 

Iluminatul de evacuare este de tip permanent.  

Autonomia acestui tip de iluminat de siguranță este de minim 2 ore conform I7/2011 tabel 

7.23.1. 

Iluminat de securitate pentru marcarea hidranților:  

Acest tip de iluminat este realizat cu corpuri de iluminat tip permanent, inscripționate 

corespunzător echipate cu surse cu LED de 5W, echipate cu kit de acumulatori. Corpurile de 

iluminat pentru marcarea hidranților se vor amplasa alături sau deasupra hidranților la o 

distanță de maxim 2m față de hidrant și poate fi comun cu unul dintre corpurile de iluminat de 

securitate cu condiția ca nivelul de iluminare să asigure identificarea tuturor indicatoarelor de 

securitate aferente. 

Iluminatul de veghe este asigurat pentru fiecare pat prin amplasarea pe perete a unei lampi cu 

iluminat combinat vege si consult. 

6. Instalatia de prize si forta 

Toate prizele prevăzute vor fi cu contact de protecție și sunt protejate cu întrerupătoare 

diferențiale, astfel încat orice defect să realizeze scoaterea de sub tensiune a lor.  

Prizele și racordurile electrice sunt dispuse pe circuite diferite în funcție de gradul de 

importanță.   

 În scopul minimizării aprinderii gazelor, aparatele electrice (prize de curent, 

întreruptoare) trebuie instalate la o distanță de cel puțin 0,2 m de locul de evacuare (degajare) 

a gazelor. 

Circuitele de prize se realizează cu cabluri din cupru cu emisie redusă de fum și fără degajări 

de halogenuri de tip N2XH. 

Cablurile se vor poza îngropat în pereții containerului pozate în tub LSZH  fără degajare de 

halogenuri în cazul arderii, sau în canalal de cabluri LSZH pe elementele de construcție. 

Protecția circuitelor de prize se realizează cu întrerupătoare automate cu protecție la 

suprasarcină și scurtcircuit și protecție diferențială de 30mA,conform normativului în vigoare.  

Instalația electrică de forță va deservi receptoarele electrice de forță aferente clădirii, și anume: 

echipamentele medicale (CT, RMN), alimentarea tablourilor de distribuție, echipamentele 

HVAC. 
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Delestarea echipamentelor de HVAC in caz de incendiu se face automat de la ECS prin 

intermediul unei bobine MX. 

Alimentarea echipamentelor medicale cu consumuri mari enumerate mai sus se va realiza 

direct de la nivelul tablourilor generale, fiind prevăzut câte un racord individual pentru fiecare 

echipament.   

Circuitele electrice de forță, coloanele secundare de forță se prevăd în cablu din cupru cu 

emisie redusă de fum și fără degajări de halogenuri de tip N2XH, pozate pe paturi de cablu. 

Numărul conductoarelor din cupru precum și secțiunea lor este adaptată puterii 

consumatorului. 

Protecția circuitelor de forță se face la curenți de suprasarcină și scurtcircuit, este realizată cu 

întreruptoare automate.Cablurile se vor poza pe paturi de cablu sau aparent în tub LSZH, fără 

degajare de halogenuri în cazul arderii, pe elementele de construcție. 

Având în vedere dotarea clădirii cu grup de pompare hidranți, I7/2011 art. 7.22.1. este necesară 

prevederea unei surse de alimentare de rezervă pentru alimentarea receptoarelor cu rol de 

siguranță la foc. 

Astfel pentru asigurarea sursei de rezervă a fost prevăzut un grup generator echipat cu sistem 

de pornire automată și de menținere a temperaturii de pornire pentru anotimpul friguros.  Grupul 

generator care alimentează receptorii va fi amplasat în exteriorul clădirii pe o platformă 

betonată și va fi de tip carcasat și însonorizat. 

Pentru alimentare consumatorilor cu rol în securitatea la incendiu – tabloul de alimentare pentru 

pompele de incendiu  se utiliza cablu rezistent la foc tip NHXH FE180 E90 

Tablourile din care sunt alimentate echipamentele cu rol de siguranta la la foc TPI (tablou 

pompe incendiu) a fost prevăzut cu dublă alimentare si echipate cu inversor automat de sursa 

si cu posibilitate de  actionare manuala. 

Alimentarea echipamentelor de imagistica RMN si CT se va face direct din cadrul tabloul 

general al cladiri cu cabluri independente pentru fiecare echipament. 

7. Priza de pamant  

Piza de pamant va fi de tip mixta formata platbanda OLZn40x4, electrozi verticali de tip OLZn 

Ø2 1/2" l=3m si conectarea armaturii din fundatia pilonilor de sustinere / a platformei pe care 

se vor amplasa containerele si se va conecta cu priza de pamant existenta a cladirii langa care 

se amplaseaza. 

 Conform cerintelor NP 015-97 art III.4.13.4.2 valoarea de dispersie a prizei de pamant trebuie 

sa fie mai mica de 0,4 Ω.  
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8. Instalatia de protectie impotriva descarcarilor atmosferice 

Protectia la trasnet a constructiei de fata este de tip natural si este formata din structura 

metálica a containerelor care respecta secificatiile art. 6.2.3.3din I7/2011 - Componentele 

naturale realizate din materiale conductoare, care vor ramâne totdeauna in structura si nu vor 

fi modificate (cadrul de metal al structurii si peretii din tabla pot fi utilizate ca elemente ale unei 

IPT). 

9. Sistemul  de detectie si avertizare incendiu (IDSAI) 

În conformitate cu prevederile Normativului privind securitatea la incendiu a construcţiilor, 

Partea a III-a – Instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare, indicativ P118/3-2015, pentru 

această clădire este necesară echiparea cu instalaţie de semnalizare a incendiilor. 

Sistemul electronic de detecţie, semnalizare şi avertizare la incendiu va fi supravegheat tot 

timpul de către personalul de lucru; 

In caz de avarie a reţelei de alimentare cu tensiune, sistemul va fi alimentat automat 

dinacumulatorii de backup, astfel: sistemul de alarmă la incendiu, pentru 48 ore la funcţionare 

normală şi 30 min la funcţionare în alarmă; 

 

Arhitectura sistemului  

Intreaga cladire a fost impartita in zone de detectare. In nici un caz o zona de detectare nu 

depaseste 1600 mp, fiecare declansator a fost repartizat pe o zona de detectare (pentru o mai 

usoara identificare a alarmei), detectoarele amplasate intre plafonul fals si planseu sunt in zona 

diferita de detectare fata de cele amplasate sub plafonul fals, o zona de detectare nu va deservi 

2 nivele ale cladirii (cu exceptia casei de scara), o zona de detectare nu cuprinde mai mult de 

32 de detectoare de fum etc. De asemenea detectoarele de pe fum amplasate pe tubulaturile 

de ventilatie sunt incluse in zone distincte, la fel si detectoarele de fum prin aspiratie. 

Pentru realizarea funcţiilor enumerate anterior, s-au ales următoarele echipamente: 

- echipament de control si semnalizare, adresabila cu 2 bucle de detectie, extensibila pana la 

4 bucle, cu sursa de alimentare inclusa si acumulatori de rezerva; 

-  module adresabile cu 4 intrari supervizate/2 iesiri pe releu; 

-  module adresabile cu 4 iesiri pe releu pentru diverse comenzi; 

-  module adresabile cu 4 intrari pentru diverse monitorizari; 

-  detectoare optice de fum adresabile; 

-  detectoare de fum prin aspiratie (ASD) pentru incaperile RMN si CT; 

-  detectoare de fum montate pe tubulatura.  

-  butoane manuale de avertizare incendiu adresabile; 
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-  sirene de avertizare incendiu adresabile cu flash incorporat de interior; 

-  sirene de avertizare incendiu conventionale cu flash incorporat de exterior; 

-  flash conventional pentru semnalizarea optica a incendiilor; 

-  surse in comutatie 230Vca/24Vcc cu acumulatori inclusi. 

 

Realizarea instalatiei de detectie si semnalizare incendiu 

 

Instalația de detecție și semnalizare incendiu se realizează în execuție îngropată sau aparentă, 

cablurile utilizate fiind conforme cu cerinţele specificate de producătorul echipamentelor. 

Cablurile trebuie protejate corespunzător în funcție de mediul și locul de amplasare. Cablurile 

se instalează în spații protejate de tip tuburi din material plastic. 

Cablurile instalației de detecție și semnalizare incendiu se vor monta la minim 30 cm de 

cablurile instalațiilor de joasă tensiune și vor fi rezistente la foc minim 90 de minute. 

Acolo unde cablurile traversează (penetrează) pereţii și planşee cu rol de rezistenţă la foc 

(antifoc), golurile trebuie asigurate împotriva incendiului astfel încât rezistenţa la foc a 

elementului de compartimentare traversat să nu se reducă. 

Conexiunile de cabluri, altele decât cele din carcasele echipamentelor, se evită; în cazul în care 

acest lucru nu este posibil, conexiunea trebuie protejată printr-o cutie de conexiune, accesibilă 

şi identificabilă. Metoda de conexiune nu trebuie să reducă fiabilitatea și rezistenţa la foc a 

cablului fără conexiune. 

Cablul de joasă tensiune pentru alimentarea echipamentului de control și semnalizare la 

incendiu se montează pe o intrare separată în carcasa echipamentului, faţă de toate celelalte 

cabluri ale sistemului de detectare şi de alarmă la incendiu. 

Cablurile, conectoarele, bornele etc. trebuie să fie marcate pentru a putea fi uşor identificate. 

Centrala de detecție incendiu va fi amplasată în camera special propusa (camera ECS).  

Astfel soluția propusă este organizată pe patru bucle adresabile de detecție incendiu care va 

prelua elementele de detecție și avertizare la incendiu din spațiul amenajat.  

 

După recepționarea semnalului de alarmă se trece la scenariul de foc cu angrenarea 

personalului special instruit și desemnat în acest scop. Subsistemul de alarmare la incendiu 

face posibilă alarmarea operativă în scopul aplicării în timp util a planului de măsuri, în caz de 

eveniment și anunțarea pompierilor militari.  

In cazul aparitiei unei alarme de incendiu ECS va  realiza urmatoarele comenzi: 

- difuzarea alarmei de incendiu in toata zona protejata; 

- comanda catre sistemul de control acces pentru deblocarea usilor de acces; 

- comanda de oprire a ventilatiei in zona protejata;  
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         - comenzi acționare sisteme desfumare/presurizare; 

- actionarea clapetelor din sistemul de ventilatie cu rol de separare a elementelor de contructie 

rezistente la foc(sunt prevazute module rezerva pentru aceste clapete); 

 

Tipul acoperirii – acoperire totală. 

Echipamentul de control și semnalizare (ECS) este de tip adresabil. Modul de conectare a 

detectoarelor și a butoanelor de avertizare incendiu, a sirenelor de avertizare și a modulelor de 

intrări/ieșiri este în buclă astfel încat la un eventual defect mecanic sau electric bucla de 

detecție să poată fi interogată de echipamentul de control și semnalizare din ambele capete 

ale buclei.  

ECS va fi supravegheat în permanență de persoane special desemnate pentru serviciul de 

securitate la incendiu. Localizarea exactă a elementului care a intrat în alarmă se face prin 

simpla citire pe afișajul ECS-ului. ECS-ul se va amplasa în camera special dedicată unde va fi 

supravegheat 24/24 de personal autorizat. Dacă acest lucru nu este posibil, se va prevedea un 

apelator telefonic în interiorul ECS-ului. 

Se vor amplasa declanșatoare manuale astfel încat distanța de la cel mai îndepărtat punct al 

obiectivului și cel mai apropiat declanșator manual să nu depășească 15 de metri. 

Sirenele de avertizare interioare au fost amplasate astfel încat sunetul produs de acestea sa 

fie de minim 65db și cu 5db mai mare ca orice sunet care poate să apară în cadrul obiectivului, 

pentru o perioada de 30 de minute. 

In camera pompelor pentru instalatia de hidranți, pe langă detectori de fum și buton manual, 

se va face monitorizarea echipamentelor,monitorizare stare vane,grup pompare,senzorii 

temperatura,inundatii,nivel etc. 

In incaperile pompelor pentru instalatia de hidranti se va ajunge prin tub de protectie, montaj 

ingropat iar elementele se vor integra in bucla cea mai apropiata. 

În proiect s-a optat pentru o singură zonă de alarmare în caz de incendiu astfel încat, în cazul 

unui incendiu se va evacua întreaga clădire. Sirenele exterioare sunt alimentate din ECS  printr-

o linie dedicată elementelor convenționale. 

Toate sursele în comutație (230Vca/24Vcc) vor fi monitorizate de sistemul de detecție incendiu 

și acesta va prelua minim 2 stări de la fiecare sursă: lipsă tensiune și baterii descărcate. 

După recepționarea semnalului de alarmă se trece la scenariul de foc cu angrenarea 

personalului special instruit și desemnat în acest scop. Subsistemul de alarmare la incendiu 

face posibilă alarmarea operativă în scopul aplicării în timp util a planului de măsuri, în caz de 

eveniment și anunțarea pompierilor militari. Sistemul de detecție incendiu permite extinderi 

ulterioare astfel încat dacă vor apărea compartimentări suplimentare detectorii de incendiu pot 
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fi cu ușurință integrați în sistem, cu respectarea prevederilor și reglementărilor tehnice în 

vigoare.  

10. Instalaţia de voce-date si telefonie 

Sistemele de cablare vor asigura comunicații de voce-date (comunicațiile telefonice, 

comunicații de date între echipamentele IT: calculatoare, imprimante, echipamente medicale, 

care folosesc protocol TCP/IP) în interiorul spitalului. 

A fost prevazut un sistem de voce-date in cadrul obiectivului astfel incat pentru fiecare post de 

lucru din zona de administrativa, camere de comanda, birouri au fost prevazute cate 2 porturi 

de voce-date pentru fiecare post de lucru. De asemenea, in cabinete, s-a prevazut conexiune 

de date la fiecare pat pentru consultul pacientului. Pe holuri s-au prevazut prize simple montate 

pe tavan pentru acces point.  

Reteaua de distributie a datelor este de tip stelar, formata dintr-un rack principal si mai multe 

rack-uri secundare. 

S-a ales o cablare voce-date având la baza echipamente ce satisfac cerințele cablării ecranate 

Cat. 6A. Accesoriile prizelor de voce-date vor fi alese in așa mod încât sa se încadreze 

designului celorlalte prize, electrice si conceptului clădirii. In locațiile specificate de documentul 

de repartizare a prizelor acestea vor fi in construcție antibacteriana. 

La baza cablării este o topologie stea cu terminații in camere la prize. 

La aceste prize se va ajunge cu ajutorul cablurilor cat 6a FTP 4x2x0,8mmp montate pe paturi 

de cabluri, in tub de plastic aparent sau ingropat. 

Distanta intre cel mai indepartat port si rack nu va depasi 90 de metri. 

De asemenea, in rack-ul principal se va monta o centrala telefonica si doua patch pannel de 

48 de porturi pentru sistemul de telefonie. In rack-urile secundare secundare s-a prevazut cate 

un patch panel dedicate pentru telefonie, care se vor conecta cu patch pannurile din rack ul 

principal cu cabluri de 20 de perechi destinate telefoniei analogice. 

11. Instalaţia de CCTV 

În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (3) din Anexa 1 la HG nr. 301/2012, cu 

modificările și completările ulterioare, sistemul de monitorizare video cu circuit închis este 

alcătuit dintr-un  sistem de NVR-uri (Network Video Recorder) , camere video de interior si 

camere de exterior cu vizionare pe timp de noapte prin iluminare in infraroșu, IR si PC pentru 

instalare software.  Stocarea imaginilor video se face pe NVR, NVR care vor fi echipate cu cate 

4 HDD de cate 6TB. 
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Potrivit normativelor, prin subsistemul de supraveghere video asigura controlul in 

clădirea spitalului. 

Vor fi monitorizate caile de acces principale, perimetrul spitalului,coridoarele etc. 

Prin urmare prin monitorizarea video a accesului se va realiza: 

-supravegherea cailor de acces, prin uși din exteriorul spitalului a vizitatorilor in secțiile de 

specialitate, a unor camere cu utilizare tehnica in care accesul se face din exterior;  

-vor fi descurajate actele ostile ce pot apărea in spital : agresiuni, furturi etc; 

- se va asigura supravegherea perimetrala la nivelul parterului pentru prevenirea actelor 

violente, intruziunii si a escaladărilor ;  

- se vor putea identifica persoane si obiecte. 

De asemeni, fiind un sistem IP camerele pot fi vizionate din orice locație cu ajutorul unui 

PC cu software client al sistemului de management video instalat si cu acces la rețeaua de 

date din spital. Mai mult de atât sistemul poate fi vizionat si de pe telefonul mobil in anumite 

condiții de securitate. 

Rackul in care sunt instalate echipamentele de inregistrare este alimentat la căderea 

tensiunii din UPS si grupul generator. 

În conformitate cu art. 67, alin. (2) din Anexa 7 la H.G. nr. 301/2012, cu modificările și 

completările ulterioare, în unitate vor fi afișate semne de avertizare cu privire la existența sistem 

supraveghere video. Amplasarea camerelor video se  face în funcție de cadrul pe care vrem 

să-l observăm. Software-ul de video management va asigura accesul si posibilitatea de 

configurare a NVR-ului si camerelor video. 

Software-ul de management video va fi unul care va include toate licențele necesare pentru 

camere, NVR-uri, servere, stații de lucru. Acesta va realiza: notificarea alarmelor,  comutare 

rapida intre vizionare redare in timp real, comutare automata a camerelor in zona, căutare 

rapida a înregistrărilor după timp, tag, blocări, căutare după detecție si analiza mișcare, 

depășire linie, detecție intruziune, accesare după telefon mobil, managementul unitar al 

alarmelor, configurare din utilizator client, administrare intuitiva a alarmelor a camerelor si 

evenimentelor, acces WAN si acces de la distanta etc. 

 

12. Instalaţia de distributie semnal TV 

Se va prevedea un sistem de distributie a semnalului TV pentru saloanele de spitalizare, 

cabinete consultatii si zonele de asteptare. Numarul si pozitia prizelor se va stabili impreuna cu 

beneficiarul. 
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Distributia a semnalului TV se face din camera rack-ul VD unde ajunge conexiunea de la 

provider, semnalul va veni intr-un distribuitor TV (spliter) si din acesta se va transfera mai 

departe, catre fiecare priza propusa. 

Pentru fiecare priza TV s-a prevazut un cablu coaxial de tip RG6,75Ω. 

13. Instalaţia de de apelare asistenta 

Conform normelor in vigoare spitalele trebuie sa fie prevăzute cu instalație de 

semnalizare sora-bolnav numite si apel medical sau nurse call.  

Instalația este constituita din mai multe componente : butoane de apelare, butoane de 

apelare si anulare, butoane de apelare cu șnur sau pneumatice, lămpi de identificare a 

salonului din care s-a făcut apelul, terminale de semnalizare pentru personalul medical, 

terminale pentru pacienți, echipamente de conexiune, echipamente de transmisie, 

echipamente de alimentare. 

Fiecare pat si fiecare grup sanitar, pentru pacienti, va fi prevăzut cu cate un dispozitiv cu 

șnur (grup sanitar) sau șnur si buton (pat). Acestea sunt preluate, pe fiecare salon, de către un 

controller(unitate) de camera. Tot in acest controller se conectează si  indicator optic care va 

semnaliza : apelul de urgenta, prezență la pacient si anularea apelului. Acest indicator optic 

este amplasat deasupra ușii, pe holurile spitalului. 

In camerele de garda de pe fiecare sectie se vor instala interfețe pentru afișarea de 

semnalizare apel medical. Aceste interfețe sunt, in același timp, si punctul central la care se 

leagă toate controllerele din camere. 

Sistemul de apelare asistenta este de tip stand-alone ce nu depinde de nici un alt sistem 

pentru o buna funcționare. Același sistem se va prevedea si in grupurile sanitare destinate 

persoanelor cu dizabilități, conform normelor in vigoare.Toate echipamentele participante la 

instalație vor fi structurate pe zone in parte.  

Echipamentele vor fi conectate prin cabluri speciale pe pat de cabluri sau in tuburi rigide 

sau flexibile. 

 Cablurile pentru sistemul de apelare sora medicala se vor instala ingropat in peretii de 

rigips ,protejate in tub PVC fara degajari de halogenuri in cazul arderii. 

14. Instalatia de control acces 

Implementarea acestui sistem urmareste restrictionarea accesului pe anumite usi. 

Accesul in spatiile protejate prin sistemul de control acces se face numai pe baza cartelei de 

proximitate, iar iesirea din incapere se face cu ajutorul butoanelor de cerere iesire/cartela de 

proximitate (in functie de controlul usii, simplu/dublu sens) 
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Blocarea usilor de control acces se face fizic prin electromagneti de forta. 

Pentru evacuarea persoanele aflate in aceste  incaperi, in caz de urgenta, s-a prevazut un 

buton de urgenta , cu geam si capac de protectie, montat in fiecare camera. Fiecare usa este 

dotata si cu un amortizor hidraulic de inchidere. 

15. Instalatia detectie oxigen 

In saloanele unde exista rampe medicale alimentate cu oxigen se vor monta senzori de 

oxigen. 

Acestia măsoară procentul de oxigen atmosferic, care ar trebui să fie de aproximativ 20,9 

% în aer.  

Daca procentul de oxigen atmosferic creste acestia vor transmite catre centrla de detectie 

dedicata care prin intermediul panourilor de avertizare va emite avertizări sonore și vizuale. 

 

 

3.2.2.2. Instalaţii sanitare: 

4.3. INSTALATIA EXTERIOARA DE ALIMENTARE CU APA RECE 

Conform ’’Normativ privind Proiectarea si executia instalatiilor sanitare’’ indicativ I9-15 

si Ordin nr 713 din 8 iunie 2004 privind asigurarea conditiilor generale de igiena, spitalul va 

avea asigurat accesul la apa potabila , alimentarea cu apa rece a intregului obiectiv se va 

realiza de la reteaua de incinta existenta prin doua bransament (DN63) . Pe aceste 

bransamente , in caminele de apometru se vor monta ventile de retinere pentru a permite 

circulatia apei intr-un singur sens (de la reteaua publica catre spital). 

Conform Ordinului nr 713 din 8 iunie 2004 privind asigurarea conditiilor generale de 

igiena, art 14 - (a) Pentru asigurarea continua a necesarului de apa, spitalele vor fi dotate cu 

rezervoare de acumulare dimensionate să asigure o rezervă de consum de 1-3 zile; 

(b) Rezervoarele vor fi amplasate în circuitul general al apei, astfel încât aceasta să fie 

în permanenta proaspata; 

(c) În afara rezervei de consum se va asigura o rezervă de apa de incendiu care să 

permită functionarea hidrantilor interiori timp de 10 minute şi a celor exteriori timp de 3 ore. 

Rezervoarele de alimentare cu apă pentru consum menajer vor avea cel puțin două 

compartimente, concepute astfel încât sa se asigure continuitatea în furnizarea apei la 

scoaterea din funcțiune a unui compartiment.  

Rezervoarele vor fi amplasate în circuitul general al apei, astfel încât aceasta să fie în 

permanenţă proaspătă.  
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Rezervoarele de apă potabilă trebuie dotate cu conducte de alimentare cu apă, 

preaplin, golire, ventilare pentru fiecare compartiment în parte. Se acordă atenție menținerii 

calității apei acumulate în rezervoare; se recomandă adoptarea de sisteme de recirculare a 

apei în rezervoare și tratare chimică suplimentară. La ieșirea din rezervoare, se recomandă 

tratarea suplimentară cu sisteme UV, inclusiv pentru circuitul de alimentare cu apă pentru 

prepararea apei calde de consum.  

Caracteristicile hidraulice necesare unei bune functionari (debit, presiune) vor fi 

asigurate de catre statia de pompare ( statia de hidrofor) ce va fi proiectata a fi in aceeasi zona 

cu gospodaria de incendiu . 

 Datele de intrare conform Breviarului de calcul: 

• Presiunea minima necesara in instalatia sanitara interioara este de 4.50 bar. 

• Debitul de calcul s-a facut conf.STAS 1478-90, qc = 2.77 l/s 

• Debitul mediu zilnic  este de 24.93 [m3/zi] 

• Conform NP015/97, pentru asigurarea continua a necesarului de apa = 30.00 [m3/zi] 

Nota 1: Conform Normativului NP015 din 1997, Necesar tn perioadele de deficit sau 

întrerupere a alimentării cu apă min. 500 l/pat/zi timp de 12 ore . 

➔ 52 paturi x 500 l/pat/zi timp de 12 ore = 26.00 mc .  

Pentru asigurarea continua a necesarului de apa, spitalul va fi dotat cu rezervor de  

acumulare dimensionat să asigure o rezervă de consum de 30.00 mc pentru o zi.   

Nota 2: Pentru asigurarea continua a necesarului de apa, spitalul va fi dotat cu rezervor de  

acumulare dimensionat să asigure o rezervă de consum de 1 zi  si rezerva intangibila de 

incendiu. Volumele de apa vor fi comune si se vor regasi intr-un rezervor de beton ingropat, 

invecinat cladirii. 

 Calitatea apei distribuita catre consumatori, va corespunde normelor în vigoare. 

Calitatea apei va trebui sa corespunda prescriptiilor STAS 1342-91.  

Conform NP015 ’’ Normativ privind proiectarea si verificarea constructiilor spitalicesti si 

a instalatiilor aferente acestora’’, art III.5.1.11.12, echipamentele se vor racorda la instalatiile 

de apa rece si scurgeri, iar presiunea minima de utilizare va fi de 3 bar. 

Conductele exterioare de alimentare cu apa proiectate vor fi destinate alimentarii 

cu apa pentru nevoi menajere si incendiu. Reteaua de alimentare cu apa este realizata 

din conducte de PEHD si este realizata in sistem ramificat. 

Dimensionarea conductelor de alimentare cu apa menajera se va face conform 

I9 / 15, tinand cont de destinatia cladirii, regimul de furnizare al apei, de tipul de apa si 

conform nomogramelor pentru conducte din PEHD. 

La pozarea conductelor se vor respecta prevederile „SR 4163/1995 Alimentari cu 

apa. Retele de distributie” si „SR 8591/97 Retele edilitare subterane. Conditii de 
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amplasare”. 

Conductele de alimentare cu apa rece se vor monta pe un pat de nisip de 10 [cm], 

la adancimea minima de 0,90 [m] deasupra generatoarei superioare, fiind adancimea de 

inghet specifica zonei. 

La amplasarea in plan si pe verticala a conductelor exterioare de apa se respecta 

distantele prescrise fata de alte conducte subterane sau cabluri electrice subterane, potrivit 

legislatiei specifice. 

Exploatarea instalatiilor de sanitare trebuie sa asigure functionarii normale instalatiilor 

si incadrarea acestora in parametrii de performanta proiectati. 

 Controlul si verificarea retelelor exterioare montate in sol se face prin parcurgerea 

traseului si observarea: 

• Starii umpluturilor pe traseu; 

• Starii umpluturilor in jurul caminelor; 

• Baltirii sau depozitarii de materiale pe traseul retelei sau caminelor; 

• Starii caminelor, starea generala a cosntructie caminului, starea capacului, a 

treptelor de acces si a vanelor, precum si existenta apei in camin. 

 

Pentru mentinerea calitatii apei la parametrii normali si pentru eliminarea depunerilor 

din conducte, care reduc sectiunea utila a acestora, este necesar ca, periodic, retelele sa fie 

curatate, spalate si dezinfectate – efectuate la intervale de 3-5 ani sau atunci cand se constata 

alterare aclitatii apei sau cand s-au produs depuneri in conducte si intotdeauna dupa efecturaea 

unor lucrari de reparatii sau extinderi.  

 

4.4. INSTALATIA INTERIOARA DE ALIMENTARE CU APA RECE SI CALDA 

Apa calda menajera se va asigura cu ajutorul a patru acumulatoare de apa calda de 

500 litri / fiecare, instalate in spatiul tehnic subteran. Aceste acumulatoare vor fi alimentate cu 

agent termic primar de la reteaua de termoficare existenta ce deserveste intreg complexul de 

cladiri din incinta spitalului. 

Conexiunea intre reteaua existenta si reteaua noua se va realiza prin intermediul unui 

schimbator de caldura in placi de 250 KW pentru preparare apa calda menajera. 

Schimbator de caldura in placi preparare ACM, din inox Ansi 316, Pn 6 Bar, pentru 

instalatii sanitare, cu urmatoarele specificatii:  

▪ P: 250 kW – 90/70oC – 10/60oC;  

▪ pierdere de sarcina primar / secundar : 3mH2O;  

▪ Agent termic primar : apa  

▪ Agent termic secundar : apa 
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Apa calda este incalzita si inmagazinata in intervalul de temperatura 60- 65°C, pentru 

evitarea dezvoltarii microorganismelor periculoase pentru om (precum legionella). Temperatura 

de furnizare a apei calde menajere catre obiectele sanitare va fi de max.60 C. 

Se propune creşterea periodică a temperaturii apei calde la peste 65°C la punctul de 

utilizare . 

Pentru menţinerea unei temperaturi constante a apei calde menajere, precum şi pentru 

evitarea risipei de apa, punctul termic va fi prevăzut cu pompe pentru recircularea apei calde 

menajere. Recircularea apei calde de consum trebuie conectata cat mai aproape de punctul 

de consum și va fi constituită astfel încât să asigure livrarea apei calde la punctul de consum 

să în 10-20 s. Alternativ, se pot adopta masuri de clorinarea a apei şi distribuirea ei în prin 

sistem utilizând circuitele de recirculare a apei.  

Apa calda se va distribui în program continuu la toate punctele de distribuţie prevăzute 

cu lavoare, cazi/cadite de baie, dusuri. 

Debitul de calcul de apa calda menajera pentru acumulatoarele de apa calda este de 

2.51 l/s. Iar Gmax orar  este de 3.60 mc/h.  

 

Alimentarea cu apa rece a intregului obiectiv se va realiza de la reteaua de incinta 

existenta prin doua bransament (DN63) . Pe aceste bransamente, in caminele de apometru se 

vor monta ventile de retinere pentru a permite circulatia apei intr-un singur sens (de la reteaua 

publica catre spital). 

Caracteristicile hidraulice necesare unei bune functionari (debit, presiune) vor fi 

asigurate de catre statia de pompare ( statia de hidrofor) ce va fi proiectata a fi in aceeasi zona 

cu gospodaria de incendiu . 

Debitul de calcul de apa rece potabila pentru consumatorii menajeri s-a facut conform 

STAS 1478-90, qc = 2.77 l/s. 

 

Distributia apei la consumatori se va face prin intermediul conductelor pozitionate 

In canale tehnice sau plafoane si distribuite ramificat catre consumatori. Alimentarea 

consumatorilor se face din coloanele de apa si distribuit pana in dreptul obiectelor sanitare . 

Obiectele sanitare se vor racorda la apa prin intermediul robinetilor de colt cu 

racord flexibil pentru wc-uri si robinetilor sub lavoar cu filtru pentru lavoare / chiuvete. 

Instalatia de alimentare cu apa rece si calda de consum, se va executa din tevi din 

polipropilena reticulata – PP-R (cu insertie de fibra compozita). 

Vitezele economice vor fi cele precizate in I9 / 2015 art. 10.5 si art. 10.6 pentru 

fiecare diametru de conducta in parte dar nu va depasi 1.5 [m/s] (pentru spitale), iar 
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la racordurile obiectelor sanitare < 1 [m/s]. 

Conductele se vor sustine de elementele de rezistenta cu suporti si coliere duble 

sau simple cu garnitura de cauciuc si tirant. Suportii de sustinere vor fi alesi conform 

calculelor de rezistenta si dilatare a conductelor din material plastic specificate de 

producatori. 

 Conductele orizontale de apa calda vor fi montate deasupra celor de apa rece cu 0-15 

cm. 

  Diferenta de presiune dintre apa rece si calda, la nivelul aceluiasi obiect sanitar nu 

trebuie sa fie mai mare de 0.3 bar. 

Conductele de apa rece si calda si recirculare apa calda se vor izola termic cu 

izolatie 

elastomerica, iar cele ce vor trece prin zone in care temperatura va fi mai mica de 4 [°C] vor 

fi prevazute cu fir electric incalzitor si cu izolatie elastomerica. 

Pentru evitarea aparitiei condensului la suprafata conductelor de apa rece si calda, 

dar si pentru evitarea pierderii caldurii acestea se vor izola termic, iar cele ce vor trece 

prin zone in care temperatura va fi mai mica de 4 [°C] vor fi izolate si prevazute cu fir 

electric incalzitor. Izolatiile termice ale conductelor se aplica continuu si numai dupa 

curatirea si protejarea anticoroziva a suprafetelor. In zonele montate aparent, conductele 

se vor proteja mecanic. 

Trecerile prin peretii antifoc se vor proteja cu elemente rezistente la foc 

asigurandu-se rezistenta egala cu cea a peretelui. 

 

 Conductele de apa rece si calda menajera vor fi supuse urmatoarelor probe conform 

Normativului I9 / 15: 

• proba de etanseitate la presiune la rece; 

• proba de etanseitate si rezistenta la cald a conductelor de apa calda menajera; 

• proba de functionare a instalatiilor de apa rece si calda menajera . 

 

Proba de etanseitate la presiune la rece, ca si proba de etanseitate si rezistenta la cald  

se efectueaza inaintea de montarea aparatelor si armaturilor de serviciu la obiectele sanitare 

si celelalte puncte de consum, extremitatile conductelor fiind obturate cu flanse 

oarbe sau dopuri. 

Proba de etanseitate si rezistenta la conductele de apa calda se face prin punerea in 

functiune a instalatiei de apa calda la presiunea de regim stabilita prin proiect si la o 

temperatura de 55 - 60 [°C]. 

Presiunea de incercare la etanseitate si rezistenta la cald la conductele de apa 
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rece  

si calda este egala cu 1,5 x presiunea de regim (maximul presiunii la care sistemul este 

supus), dar nu mai mica de 6 [bar]. 

Proba de functionare la apa rece si calda se efectueaza avand echipamentele in 

functiune conform prevederilor din proiect si dupa montarea armaturilor la obiectele 

sanitare si la celelalte puncte de consum si cu conductele sub presiunea hidraulica de 

regim. 

Dupa incheierea probelor, inclusiv a verificarii functionarii obiectelor sanitare se vor 

receptiona lucrarile de instalatii sanitare in conformitate cu prevederile Normativului 

I9 /2015 si a reglementarilor cu privire la calitatea si receptia lucrarilor de constructii si 

instalatii aferente. 

Pentru lucrarile care devin ascunse se va face verificarea calitatii materialelor 

utilizate si a executiei si se vor efectua probe inainte de izolare si mascare, incheindu-se 

procese verbale de lucrari ascunse. 

Dupa incheierea probelor si a receptiei la terminarea lucrarilor constructorul va 

incheia un proces verbal de predare catre beneficiar. 

Pentru închiderea sau izolarea unor puncte de consum, aparate, tronsoane de conducte 

etc., au fost prevăzute robinete de trecere cu sferă. 

 Au mai fost prevăzute: 

• robinete colțar de închidere și reglaj pentru legăturile de apă la armăturile de serviciu 

ale lavoarelor, closetelor și spălătorului de vase; 

• robinete de trecere cu sferă, robinete de reținere, etc. 

 

Conductele interioare de apă rece si calda se vor izola cu izolație din cauciuc sintetic  

expandat, grosime = 9 mm, iar cele ce vor trece prin zone in care temperatura va fi mai mica 

de 4 [°C] vor fi prevazute cu fir electric incalzitor si cu izolație din cauciuc sintetic expandat, 

grosime = 9 mm. 

 

4.5. INSTALATIA EXTERIOARA DE CANALIZARE 

Din cadrul obiectivului se vor colecta in reteaua de canalizare exterioara, 

urmatoarele categorii de ape: 

• Ape uzate menajere provenite din functionarea tuturor obiectelor sanitare inclusiv 

a WC-urilor; 

• Ape de condens provenite din functionarea ventiloconvectoarelor / unitatilor interioare 

de conditionare a aerului; 
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• Ape pluviale cazute pe terasa cladirii si din parcarea exterioara. 

 

Retelele de canalizare din incinta vor fi solutionate in sistem divizor. 

Apele uzate provenite de la obiectele studiate vor fi deversate la reteaua de incinta nou 

proiectata . 

 

In vederea respectarii valorilor limita admisibile de incarcare cu poluanti a apelor 

uzate  

deversate in reteaua publica in stricta conformitate cu prevederile normativului NTPA-

002, H.G.nr 570/2016, si H.G. nr. 352/2005: 

• apele menajere vor fi trecute printr-o statie de CLORINARE – existenta in apropierea 

investitiei, in vederea dezinfecției acestora. 

• Apele pluviale vor fi colectate prin intermediul gurilor de scurgere de pe platformele 

betonare/ parcari si evacuate gravitational la reteaua de incinta nou proiectata si de aici 

spre un bazin de retentie, unde vor fi stocate apele pluviale excedentare si vor fi 

evacuate, numai prin pompare, in reteaua publica de canalizare, dupa incetarea 

evenimentelor pluviometrice. Bazinul de retentie va fi ingropat si realizat din beton, iar 

acesta va avea un volum de 100 mc. Volumul de apa stocat poate fi utilizat si la sistemul 

de irigat al spatiilor verzi prin intermediul unei retele de irigatii proiectat. 

  

Apele uzate evacuate în reţelele de canalizare trebuie să îndeplinească condiţiile 

prevăzute în Normativ C 90. 

Apele uzate evacuate din spital sunt:  

1. menajere obisnuite (de la grupurile sanitare),  

2. acide (de la laboratoare),  

3. pluviale. 

 

Apele uzate din spital, se colecteaza prin retele interioare separate, şi evacueaza în 

reteaua de canalizare a incintei după tratarea celor care nu corespund normativelor în vigoare 

după cum urmeaza: 

● apele uzate cu nisip, pamant şi grasimi vor fi trecute mai întâi prin separatoare; 

● apele uzate de la sectiile de gipsare vor fi decantate în decantoare locale; 

● apele uzate de la sectiile de boli infectioase şi/sau laboratoarele care lucreaza cu 

produse patologice sau care prin specificul lor contamineaza apele reziduale cu agenti 

patogeni, se vor dirija spre o statie de dezinfectie locala, în care se vor neutraliza agentii nocivi, 

conform normelor MS. 
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 Instalatiile interioare de canalizare se leaga la reteaua exterioara, prin intermediul unor 

camin de vizitare. 

 In terenurile normale, caminele de vizitare, se amplaseaza fata de cladire , la o distanta 

minima de 1.5 m si la o distanta maxima de 10m. 

 La iesirea in exterior a conductelor de canalizare din cladiri se asigura adancimea 

minima de protectie contra inghetului, masurata la nivelul finit (dupa amenajare) al terenului 

pana la generatoarea superioara a conductelor.  

Conductele de canalizare se vor monta pe un pat de nisip de 10 [cm], la  

adancimea minima de 0,90 [m] deasupra generatoarei superioare, fiind adancimea de 

inghet specifica zonei. 

Canalizare exterioara va fi montata sub limita de inghet conform STAS 6054 / 77. 

Toate conductele exterioare de canalizare menajera se vor marca cu folie de 

semnalizare 

si cu fir insotitor. 

La pozarea conductelor se vor respecta prevederile „SR 8591/97 Retele edilitare 

subterane. Conditii de amplasare”. 

La racordarea retelelor la colectorul public de canalizare se va prevedea o clapeta 

antiretur si o vana ingropta sigilata in pozitia deschis pentru prevenirea refularii apelor 

uzate in sistemul de canalizare al incintei studiate in cazul in care colectorul public 

functioneaza in regim de presiune. 

Instalatia exterioara de canalizare, se va executa din tuburi de policlorura de vinil 

tip U – PVC-U pentru conductele de canalizare gravitationala. 

Viteza apei in conducte nu va fi mai mica decat viteza impusa de autocuratire (va =0,7 

[m/s]) si nu va depasi viteza maxima admisibila pentru conducte din materiale plastice (vmax = 

4 [m/s]). 

Conductele de scurgere a apei expuse la impact sau coliziuni vor fi prevazute cu 

protectie la lovire. 

Conductele de canalizare vor fi supuse la urmatoarele probe: 

• proba de etanseitate 

• proba de functionare 

 

Proba de etanseitate se efectueaza prin verificarea etanseitatii pe traseul 

conductelor si la punctele de imbinare. Proba se face prin umplerea cu apa a conductelor 

astfel: 

• conducte de canalizare a apelor meteorice pe toata inaltimea cladirii 
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• conducte de canalizare a apelor menajere, pana la nivelul de refulare prin sifoanele 

de pardoseala sau prin obiecte sanitare 

 

Proba de functionare se face prin alimentarea cu apa a obiectelor sanitare si a 

punctelor de scurgere la un debit normal de functionare si prin verificarea conditiilor de 

scurgere. 

La efectuarea probelor de functionare se verifica pantele conductelor, starea 

pieselor de sustinere si de fixare, existenta pieselor de curatire, conform precizarilor din 

proiect. 

Dupa incheierea probelor, inclusiv a verificarii functionarii obiectelor sanitare se vor 

receptiona lucrarile de instalatii sanitare in conformitate cu prevederile Normativului 

I9/2015 si a reglementarilor cu privire la calitatea si receptia lucrarilor de constructii si 

instalatii aferente. 

Pentru lucrarile care devin ascunse se va face verificarea calitatii materialelor 

utilizate si a executiei si se vor efectua probe inainte de izolare si mascare, incheindu-se 

procese verbale de lucrari ascunse. 

Dupa incheierea probelor si a receptiei la terminarea lucrarilor constructorul va 

incheia un proces verbal de predare catre beneficiar. 

 

4.6. INSTALATII INTERIOARE DE CANALIZARE APA UZATA MENAJERA 

In proiect au fost prevazute: 

 - instalatii de evacuare a apei uzate menajere de la obiectele sanitare; 

 - instalatii de evacuare a apei uzate de pe pardoseli; 

 - instalatii de colectarea apelor uzate conventional curate, colectate din goliri ale 

instalatiilor, apelor produse in mod accidental prin spargeri de conducte. 

 

 Toatalitatea apelor uzate colectate de la nivelul superior cotei terenului se vor evacua 

in exterior gravitatrional. 

 Colectarea si evacuarea apelor menajere se va face prin intermediul colectoarelor 

pozitionate sub pardoseala finite; acestea sunt evacuate gravitational prin curgere cu nivel 

liber la reteaua exterioara din incinta si mai apoi la reteaua publica. 

Pentru evacuarea apelor de pe pardoseala s-au prevazut sifoane de evacuare in  

zonele de toalete, camerele de dusuri (vestiare) si in incaperi in care exista posibilitatea 

spalarii sau stropirii pardoselii. 

Stabilirea numarului de coloane si pozitia acestora s-a facut in functie de sistemul 

constructiv adoptat, urmarindu-se ca legaturile obiectelor servite sa fie cat mai scurte. 
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Ventilarile primare de canalizare menajera se vor face natural si vor fi prevazute cu 

caciuli de ventilare, prin prelungirea coloanelor cu 0,5 [m] peste nivelul terasei 

(acoperisului), dar respectand prevederile Normativului I9 / 2015, art. 11.30. 

Racordurile de la obiectele sanitare vor fi prevazute constructiv cu dimensiunile si 

pantele normale prevazute in I9 / 2015. 

Se vor prevedea piese de curatire la schimbari de directie, la punctele de 

ramificatie greu accesibile pentru curatire din alte locuri, precum si pe trasee rectilinii 

lungi, conform I9 / 2015. 

Racordarea la canalizare a obiectelor sanitare se face cu teava din polipropilena 

pentru canalizare, avand urmatoarele diametre, in functie de obiectul sanitar, dupa cum 

urmeaza: 

• Lavoar – DN 40 [mm] 

• Spalator / Chiuveta – DN 50 [mm] 

• W.C. – DN 100 [mm] 

• Cada de dus – DN 50 [mm] 

 

Conductele se vor sustine de elementele de rezistenta cu suporti si coliere duble 

sau simple cu garnitura de cauciuc si tirant. Suportii de sustinere vor fi alesi conform 

calculelor de rezistenta si dilatare a conductelor din material plastic specificate de 

producatori. 

Instalatia de canalizare menajera, se va executa astfel: 

• Tuburi din polipropilena – PP pentru apele uzate menajere evacuate 

gravitational, montate deasupra cotei ±0.00 

• Tuburi de policlorura de vinil tip U – PVC-U pentru conductele montate sub 

pardoseala / exterior 

 

Viteza apei in conducte nu va fi mai mica decat viteza impusa de autocuratire (va =0,7 [m/s]) 

si nu va depasi viteza maxima admisibila pentru conducte din materiale plastice (vmax = 4 [m/s]). 

 

4.7. INSTALATII INTERIOARE DE CANALIZARE CONDENS 

Apele de condens provenite din functionarea ventiloconvectoarelor / unitatilor 

interioare de conditionare a aerului sau / si a altor echipamente producatoare de condens 

vor fi preluat prin intermediul unei retele separate de canalizare si / sau va fi directionat 

spre cea mai apropiata canalizare, dar va fi trecut inaintea racordarii prin intermediul unui 

racord sifonat in vederea evitarii propagarii mirosurilor. 
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Instalatia de canalizare de condens, se va executa din tuburi de polipropilena – PP 

pentru apele uzate menajere evacuate gravitational. 

 

4.8. INSTALATII INTERIOARE DE CANALIZARE PLUVIALA 

In proiect au fost prevazute: 

 - instalatii colectare a apelor pluviale de pe acoperisul cladirii; 

 - instalatii de colectarea apelor pluviale de pe platformele betonate exterioare sau de 

pe zona parcarilor; 

 - instalatii de colectarea apelor accidentale din basele situate in canalele tehnice situate 

sub containere. 

 

 Apele pluviale de pe invelitoarea cladirii, vor fi colectate prin intermediul jgheaburilor si 

dirijate la nivelul terenului prin intermediul burlanelor. 

Apa astfel colectata va fi deversata la teren si preluata mai apoi de catre gurile 

scurgere / rigolele ale retelei de incinta existenta. 

Pentru evacuarea apelor pluviale spitalul va dispune de instalatiile necesare care 

exploatate corect sa previna baltirile favorabile dezvoltării tantarilor. 

 Apele uzate din zona parcarii, vor fi colectate cu ajutorul unor guri de scurgere, fiind 

directionate catre separatorul de hidrocarburi cu by-pass si mai apoi catre reteaua de 

canalizare. 

 Debitul separatorului de hidrocarburi cu by-pass va fi de 30 l/s. 

 Apele pluviale excedentare pentru o ploaie cu frecventa minima de revenire ½ (o ploaie 

la 2 ani), vor fi  colectate intr-un bazin de retentie ca mai apoi dupa incetarea evenimentelor 

pluviometrice sa fie evacuate in reteaua de canalizare a localitatii, sau catre sistemul de irigat, 

prin pompare.  

 Conductele de canalizare exterioare vor fi executate din tuburi PVC-KG si vor fi 

amplasate sub adancimea de inghet. 

 Caminele de canalizare se vor monta la minim 1,5 m distanta fata de cladire, conform 

Normativului I9 – 2015 art. 11.6 . 

 Cota terenului amenajat a fost considerata uniforma pe toata suprafata si egala cu +/- 

0,00 m. 

 

  

4.9. INSTALATII PENTRU STINGEREA INCENDIILOR 

In conformitate cu prevederile legale obiectivul va fi echipat cu urmatoarele instalatii de 

stingere a incendiilor: 
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• Hidranti interior 

• Hidranti exteriori 

• Mijloace de prima interventie 

 

4.9.1. INSTALATII DE STINGERE CU HIDRANTI INTERIORI 

Instalatiile de stins incendiu cu hidranti interiori vor fi prevazute astfel incat sa poata fi 

actionate operativ la izbucnirea incendiului si sa asigure protejarea constructiei, 

compartimentelor de incendiu si a spatiilor in conformitate cu P118 / 2-2013 (cu modificarile si 

completarile ulterioare - Ordin MDRAP nr.6026 din 2018) 

In conformitate cu “Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor P118 / 2-

2013 (cu modificarile si completarile ulterioare - Ordin MDRAP nr.6026 din 2018), ANEXA 3 

cladire de sanatate cu volum >5000 mc ==>2 jeturi. 

Corespunzator celor de mai sus, hidrantii de incendiu interiori vor avea urmatoarele 

caracteristici, pentru cladiri de sanatate, din categoria de importanta B: 

- Debit minim al unui jetului compact si pulverizat pentru hidranti de incendiu interiori 

echipati cu furtunuri plate:                                                    qhi= 2,10 [l/s] 

- Numarul de jeturi in functiune simultana pe cladire:         2 

- Debitul de calcul al instalatiei:                                          Qhi=4,20 [l/s] 

- Timpul teoretic de functionare a instalatiei:                      10 [min] 

 

Determinarea razei de actiune a hidrantiilor interiori: 

Raza de actiune hidrant= Lf+Lj 

Lf=18m - lungimea furtunului ( se considera 2m din lungimea furtunului pierdere din 

lungimea furtunului datorita sinuozitatilor din plan orizontal); 

h=2.60 m- inaltimea camerei 

Lj=√(Lc²-(h-1.25)²) 

Lc - lungimea jetului compact ; Lc=6.0m conform P118/2/2013 

Lj=5.56m; 

R act hidrant = 23.56m. 

 

Hidrantii interiori vor fi amplasati in concordanta cu cerintele art. 4.5 din P118 / 2-2013, 

in locuri vizibile si usor accesibile in caz de incendiu, iar in lipsa iluminatului normal identificarea 

acestora se va face prin iluminat de securitate. 

Conform P118-2/2013, art. 4.5 Hidrantii de incendiu interiori se amplaseaza langa intrari 

in cladiri, in case de scari, in holuri sau in vestibuluri, pe coridoare, langa intrarea in incaperi si 

in interiorul acestora. 
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Se vor utiliza hidranti interiori echipati cu furtunuri plate avand racord 52 [mm], conform 

SR EN 671 – 2 / 2012, cu o lungime de maxim 20 [m], tevi de refulare care sa permita inchiderea 

si de asemenea formarea jetului pulverizat si / sau compact, conform prevederilor art. 4.16. 

respectiv 4.19. din P118 / 2-2013. 

Robinetul hidrantului de incendiu, impreuna cu echipamentul de serviciu format din 

furtun, tamburul cu suportul sau si dispozitivele de refulare a apei se monteaza intr-o cutie, 

amplasat in nisa sau firida in zidarie, la inaltimea de 0,80 [m]  – 1,50 [m] de la pardoseala pana 

la partea superioara a cutiei (Standard de referinta STAS 3081). 

Presiunea necesară la ajutajul de pulverizare al ţevii de refulare: Hi = 2.2 bari conform 

anexa 5/P118-2/2013 . 

Lungimea minimă a jetului compact: 6 m. 

Hidrantii interiori se vor monta astfel incat usa sa se deschida la un unghi de 170.  

In zona de trafic, hidrantii vor fi protejati cu sisteme mecanice de protectie. 

Reteaua interioara de distributie va fi prevazuta cu armaturi de inchidere, retinere, golire 

si aerisire, reductoare de presiune (astfel incat sa nu se depaseasca la capatul de debitare 

presiunea de 4 [bar]), precum si cu manometre pentru citirea presiunii. 

Conductele de distributie a apei montate in interiorul cladirii vor fi realizate din tevi 

metalice, protejate contra coroziunii. 

Alimentarea instalatiei interioare de hidranti se va realiza de la grupul de pompare de 

incendiu, prin intermediul unei retele ramificate de 3” . 

Volumul rezervei de apa necesar instalatiei de hidranti interiori calculata conform 

P118/2-2013 este: 

VHi = 4.20x10x60 = 2.52  [m3] 

Nota: 

Parametrii hidraulici (debit si presiune) si rezerva de apa va fi asigurata din gospodaria 

de incendiu situate ingropat in imediata apropiere a cladirii. 

 

Presiunea necesara pentru hidrantii interiori: 

Hnec = Hg + Hf + Hu + Hp 

Hg = 9.00 m (distanta de la axul pompei pana la axul robinetului) 

Hf = A x L x q2 in care: 

A = 0,0154 

L = 20 m 

q = 2,1 l/s = 126 l/min 

Hf = 0,0154 x 20 x 2,12 = 1,36mH2O 

Se considera diametrul duzei de refulare de 13mm.  
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Presiunea de utilizare este: 

Hu = q2/10xK2 = 1262/10x852 = 0,22MPa = 22mH2O (valoare determinate conform notei 

din anexa nr. 5 la normativ P118/2 – 2013) 

Hp = Hpd + Hpl  

Hpd = 20 mH2O 

Hpl = 0,2 x Hpd = 4 m 

Hp    = 24 mH2O 

Hnec = 9.00 + 1,36 + 22 + 24 =  56.36 mH2O 

Proba de presiune se face la 10 bari timp de 2 ore fara pierderi 

 

Conductele de apa incendiu care traverseaza spatii neincalzite vor fi prevazute cu  

sisteme de incalzire proprii. Un material izolant din clasele A1 sau A2-s1,d0 cu o grosime a 

stratului de protectie de cel putin 25 [mm] cu un invelis hidrofug va fi instalat pe toate 

conductele protejate prin incalzire electrica. Extremitatile vor fi etansate astfel incat sa 

asigure impiedicarea oricarei patrunderi a apei. Cablurile electrice incalzitoare trebuie sa 

aiba o sarcina maxima de 10 [W/m]. 

Suporturile conductelor vor fi fixate direct pe cladire sau pe alte structuri. Nu vor fi  

utilizate pentru a sustine alte instalatii. Acestea vor fi de de tip reglabil, capabile pentru a 

asigura o sarcina portanta uniforma. Suportul va inconjura complet conducta si nu va fi 

sudat pe conducte sau de fitinguri. 

Nici o parte a vreunui suport nu trebuie confectionata din material combustibil. Nu 

vor fi folosite cuie. 

Trecerile prin peretii antifoc se vor proteja cu elemente rezistente la foc 

asigurandu-se rezistenta egala cu cea a peretelui. 

Inainte de inceperea probelor sunt necesare lucrari pregatitoare si anume: 

inchiderea capetelor tronsoanelor cu blinduri, flanse oarbe, capace; montarea armaturilor 

necesare efectuarii probei – robineti, manometre, ventile, etc. 

Probarea instalatiilor de incendiu se va face astfel: 

• Proba presiune instalatia de hidranti 

• Proba de presiune se va efectua in timpul zilei, la temperatura mediului 

inconjurator de minim 5 [⁰C]. Umplerea cu apa a tronsonului de proba se va face de 

la 

punctul cel mai de jos si numai dupa montarea dispozitivului ce asigura 

eliminarea 

aerului. 
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Dupa umplere se va face o aerisire finala, prin realizarea unei usoare  

suprapresiuni pentru eliminarea totala a aerului dupa care se inchid dispozitivele de 

aerisire; se continua ridicarea presiunii pana la presiunea de regim, dupa care tronsonul de 

proba se mentine la aceasta presiune 24 [h]. Dupa expirarea acestui timp se trece, in trepte, 

la ridicarea continuua a presiunii pana la atingerea presiunii de proba (1,50 x presiunea 

de regim). 

Conductele se mentin sub presiune timpul necesar verificarii tututror traseelor si  

imbinarilor, dar nu mai putin de 20 [min]. Nu se admite scaderea presiunii. 

Proba se considera reusita daca diminuarea presiunii tronsonului nu depaseste 

1%. 

Daca apar defecte, dupa remedierea acestora, se va repeta incercarea in aceleasi  

conditii. 

Rezultatele probelor de presiune se consemneaza intr-un proces verbal, care face 

parte  

integranta din documentatia necesara la receptia preliminara si definitiva a conductei, 

proba fiind faza determinanta. 

Dupa terminarea completa a lucrarilor de executie pe conducta se va executa o 

proba generala pe intreaga lungime, la presiunea de serviciu. 

Incercarea de functionare a conductelor de alimentare cu apa de incendiu. 

Se efectueaza dupa ce s-au montat armaturile si capetele de debitare a apei 

(hidranti de incendiu). 

Instalatia este pusa in stare de functionare, debit si presiune de regim, iar prin 

deschiderea succesiva a armaturilor de alimentare se verifica daca apa ajunge la 

presiunea de utilizare la fiecare punct de consum. 

Prin deschiderea numarului de hidranti indicat in proiect se verifica daca se 

asigura simultaneitatea in functionare si debitul de calcul. 

 

4.9.2. INSTALATII DE STINGERE CU HIDRANTI EXTERIORI 

Conform P118/2-2013 modificat prin OMDRAP 6026/2018, art. 6.1, spitalul este protejat cu 

hidranţi exteriori. 

Dimensionarea acestora s-a facut ținând cont de caracteristicile constructive ale fiecarui 

obiectiv, de compartimentul de incendiu cel mai dezavantajat și de prevederile Normativului 

privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a – Instalații de stingere, indicativ 

P118/2-2013, Anexa nr. 7, pentru un debit de 10 l/s (considerând nivelul de stabilitate la 

incendiu II și volumul compartimentului de incendiu între 15001 si 30000 m3). 

 Caracteristici instalație: 
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- diametrul hidranților DN 80 mm 

- tipul hidranților: suprateran 2 racorduri tip B 

- timpul teoretic de functionare 180 minute  

- debitul de calcul = 15 l/s 

- debitul specific pentru jetul de apă al unei linii de furtun: 5 l/s 

- lungimea minimă a jetului compact: L=10 m 

- diametrul conductei: Dn 150 mm 

- rezerva de apa: 15 l/s x 180 minute x 60 s = 162000 l 

- rezerva intangibila: Vu=162 m3 

Vrezerva intangibila hidranti exteriori = 162 m3  

Qinc.ext.= 15 l/s, rezulta ca vor fi necesari minim 3 hidranți exteriori cu debitul de 5 l/s fiecare . 

Proba de presiune se face la 10 bari timp de 2 ore fara pierderi. 

V util bazin =  162 m3  

Presiunea necesară pentru funcționarea hidranților exteriori de incendiu: 

 Hnec =  Hg  +  Hf + Hp  +  Hi   

 Hg  =  9.00 m – ( distanta intre atic clădire si axul pompelor) 

 Hf   =  Alq2 în care  

A = 0,0015 pentru furtun tip B 

l = 120m 

q = 15 l/s 

Hf   =  0,0015 x 120 x 102 = 18 mH2O 

hr, ext lin – suma pierderilor liniare de sarcina pentru instalatia exterioara, traseu de 

lungime 120 m retea exterioara cu diametrul exterior 160 mm. 

hr, ext lin = 120 m x 0,50 mCA/100 m = 0.6 mCA    hr,ext lin=0.6 mCA 

hr, ext loc – suma pierderilor locale de sarcina pentru instalatia exterioara, pornind de la 

statia de pompare la ultimul hidrant (3 cot Dn4”, 1 teu de trecere, 2 intrare distribuitor, 1 iesire 

distribuitor, 2 vane Dn4”, 1 clapeta de sens).  

Suma coeficientilor de pierdere de sarcina locala pentru elementele enumerate mai sus 

este egala cu : 1 x 3 + 1 x 0,5 + 2 x 0,3 + 1x0,5 + 2 x 0,8+ 8 = 14.2. Viteza de curgere a apei 

pentru un debit de 5 l/s si pe conducte de diametru exterior 110 din polietilena este de 2 m/s.  

Suma de zita este egala cu : 17,4(-) 

Suma pierderilor locale se stabileste cu formula: 17,4 x (22) / 20 = 3,08 mCA. 

Hp = 3 m 

Pentru lungimea jetului compact de 10m și ajutajul țevii de refulare de 20 mm, Hi  = 13,4 

mH2O 

 Hnec = 9 + 18 + 0.6 + 3 + 13,4 = 44 mH2O  
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Accesoriile pentru stingere vor fi pastrate in cutii fixate pe peretii constructiei, 

corespunzator cerintelor art. 6.7 din P118/2-2013. 

Pentru interventia la incendiu cu ajutorul hidrantului de incendiu exterior va fi asigurat 

de catre beneficiar un panou echipat cu urmatoarele accesorii de stingere: 

- Hidrant portativ cu robinete tip B – 3 buc; 

- Cheie pentru racorduri B – 3 buc; 

- Furtun de refulare a apei tip C, L=20,00 m, prevazut cu racorduri la ambele capete 

(3 bucati a 20 m lungime) – 60 m; 

- Tevi de refulare tip C, cu robinet si ajutaj pulverizator – 3 buc; 

- Cheie de racordat ABC pentru hidranti si mufe – 3 buc; 

- Reductie BC – 3 buc; 

- Cange cu coada lunga – 1 buc; 

- Lada cu nisip 0,5 m3 – 1 buc; 

- Lopata cu coada – 1 buc. 

4.9.3. GOSPODARIA DE INCENDIU 

Volumul rezervei de apa necesar instalatiei de hidranti interiori calculata conform 

P118/2-2013 este: 

Vtotal = Vhi + Vhe + V nec de apa = 2.52 + 162 + 30 = 194.52 mc (util) 

 

Rezervorul de apa va fi din beton, ingropat in zona de spatii verzi. Alături de bazin, alipit 

va mai fi o camera in care se vor regasi grupurile de pompare de incendiu cat si statia de 

hidrofor. Atat rezervorul cat si camera de pompe vor avea cate un chepeng, ptr acces in aceste 

2 spatii si cate o tubulatura de ventilare de un diametru minim Ø200 mm. 

In peretele rezervorului de apa, spre camera vanelor sunt practicate goluri protejate cu 

piese de trecere etanse, pentru conductele de aspiratie apa, de golire, de preaplin precum si 

pentru utilajele mobile PSI. 

Rezervorul de apa va fi prevazut cu urmatoarele racorduri de apa care ii asigura  

functiunile: 

• racord de alimentare cu apa a rezervorului 

• racord de aspiratie pentru utilaje mobile PSI 

• racord pentru preaplin 

• racord pentru golire 

Conductele de aspiratie apa pentru incendiu si pentru utilajele mobile PSI se echipeaza 

cu sorburi simple, fara clapete. 

Compartimentul rezervorului de apa pentru sistemele de stingere cu hidranti interiori si 

exteriori va fi echipat cu o instalatie hidraulica pentru pastrarea intacta a rezervei intangibile de 
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apa pentru incendiu. 

Pentru amplasarea pompelor de incendiu se propune a se realiza o camera de pompe 

adiacenta rezervei de apa. Camera pompelor va fi echipata cu un grup de pompare pentru 

hidrantii interiori si hidranti exteriori, conducte de otel si vane. 

Gospodaria de apa pentru instalatia de hidranti interiori si exteriori este compusa din 

urmatoarele: 

• Rezervor de apa cu capacitatea utila minima: 164.52mc; 

• Statie de pompare comuna hidranti interiori + exteriori 

- Pompa activa: Q = 19,2 l/s; H= 6 bar; 

- Pompa rezerva: Q = 19,2 l/s; H=6 bar; 

- Pompa pilot electrica: Q = 2.5 l/s; H=7 bar 

Distribuitoare, vas cu membrana pentru hidrofor, armaturi, accesorii 

In imediata vecinatate a rezervei de apa pentru hidranti se va realiza caminul de racord 

autospeciale.  

Trecerile conductelor de apa prin peretii rezervorului se protejeaza prin piese de trecere 

etanse. 

4.9.4. DEBITUL DE APA NECESAR REZERVEI DE APA PENTRU  STINGEREA 

INCENDIILOR 

 

Debitul de apă necesar refacerii rezervei de apă pentru stingerea incendiilor în termen 

de maxim 24 ore va fi: Qri= 194.52: 24 = 8,105 m3/h = 2.25 l/s. 

 

4.9.5. TIMPUL TEORETIC DE FUNCTIONARE A INSTALATIILOR DE STINGERE A 

INCENDIILOR 

 

Timpul teoretic de funcţionare a instalaţiilor de stingere a incendiilor, stabilit 

corespunzător P118-2/2013, este de: 

• 10 min. pentru hidranţi interior - cf P118-2/2013 art 4.35 d); 

• 180 min. pentru hidranti exteriori; 

 

4.9.6. MIJLOACE DE PRIMA INTERVENTIE 

 

Pe langa instalatiile descrise mai sus, cladirea se doteaza cu mijloacele de prima 

interventie. 

Astfel, conform Ord. 163 / 2007 cladirea se doteaza cu stingatoare, asigurandu-se 
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un stingator cu pulberi P6 sau echivalentul acestuia pentru o arie construita de maximum 

150 [m2]. 

Stingatoarele portative trebuie sa contina produsul de stingere si cantitatea 

corespunzatoare clasei de periculozitate, previzibile in spatiul respectiv. 

 

Tipul şi caracteristicile de stingere asigurate; 

 

Cladirile si spatiile pentru sanatate, respectiv policlinici, vor fi echipate cu  stingatoare 

portative cu pulberi de minim 5 kg, tip P5, norma de dotare fiind un stingator la 200 mp, dar cel 

putin 2 buc pe nivel ( cf. NP021-97) si  cf. OMAI 146/2013. 

Toate stingatoarele portative vor indeplini cerintele stabilite in Directiva 97/23/CE a 

Parlamentului European si a Consiliului din 29 mai 1997 de apropiere a legislatiilor statelor 

membre referitoare la echipamentele sub presiune, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor 

Europene (JOCE) nr. L 181/1 din 9 iulie 2007, si in SR EN 3 sau o reglementare echivalenta 

cu privire la performantele de stingere, cu urmatoarele conditii: 

- stingatoarele cu CO2 trebuie sa aiba performanta de stingere cel putin conforma cu focar 

89B 

- stingatoarele cu pulbere trebuie sa aiba performanta de stingere cel putin conforma cu 

focare 21A, 113B 

- stingatoarele cu apa pulverizata / spuma trebuie sa aibe performanta de stingere cel putin 

conforma cu focare 21A, 113B 

- Se pot utiliza mai multe stingatoare mai mici cu performante de stingere echivalente. 

 

5. SUSTINEREA CONDUCTELOR 

➢ Conducte din polietilena PE-RT: 

• sustinerea se va face cu coliere si bratari din otel zincat, cu garnitura din cauciuc 

antivibrant, amplasate la distante conf. I9/2015 art. 8.26 tabel 3 

• amplasarea suportilor ficsi se va face tinand seama de I9/2015 art. 8.25 tabel 2 

si cu recomandarea ca acestia sa fie plasati langa ramificatii si in vecinatatea 

armaturilor de separare sau inchidere 

 

➢ Conductele din polipropilena PP / PVC: 

• Conductele de canalizare, se vor sustine de elementele de rezistenta cu coliere si 

bratari amplasate la o distanta de 10 Ø D. Punctele fixe se vor amplasa la fiecare 

tub, 

dupa mufa acestuia. 
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➢ Coloanele se vor sustine astfel : 

• pentru coloanele care sunt incastrate la nivelul planseului, se vor monta cate 

doua bratari de ghidaj la distanta de 1-2 m pe fiecare nivel 

• pentru coloanele care traverseaza planseele prin goluri, pentru fiecare tub se va 

prevede cate un punct si o bratara de ghidaj la fiecare nivel 

 

La baza si varful coloanei se vor monta puncte fixe; deasemeni se va monta cate 

un punct fix intre doua compensatoare succesive, conform NP003-96. 

 

➢ Conducte Ol Zn (incendiu) 

Suporturile conductelor trebuie fixate direct pe cladire sau alte structuri. Nu trebuie 

utilizate pentru a sustine alte instalatii. Acestea trebuie sa fie de tip reglabil, capabile 

pentru a asigura o sarcina portanta uniforma. Suportul trebuie sa inconjoare complet 

conducta si nu trebuie sudat pe conducte sau de fitinguri. 

Conductele de distributie si conductele ascendente trebuie sa aiba un numar 

suficient de puncte fixe pentru a face fata fortelor axiale. 

Nici o parte a vreunui suport nu trebuie confectionata din material combustibil. Nu 

trebuie folosite cuie. 

 

6. INSTRUCTIUNI DE MONTAJ 

Lucrarile de instalatii sanitare si de incendiu se vor executa conf. I9/2015,  

P118-2/2013 si a “Normativului pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor 

tehnico-sanitare din polipropilena NP 003-96”. 

Cu acordulul proiectantului, se pot utiliza si alte materiale, cu calitati cel putin egale 

sau superioare celor indicate in proiect (tevi , fitinguri , etc). 

Materialele si echipamentele utilizate la executia instalatiilor vor avea “Agrement 

tehnic” eliberat de Comisia de Agrement Tehnic in Constructii – MLPAT (conform HGR 

739-97, Anexa 5). 

La livrare, acestea vor fi insotite de “Certificat de calitate” eliberat de producator. 

Toate materialele vor indeplini conditii de calitate conform ISO 9000. 

 

7. PROBELE SI RECEPTIA INSTALATIILOR 

Dupa executie instalatiile de apa menajera vor fi supuse la incercari si verificate conform 

art. 19.1-19.6 din Normativul I9-15 iar instalatiile de canalizare menajera ,conform art.19.7 - 
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19.111 din Normativul I9-15. Receptia se efectueaza atat la lucrari noi cat si la interventiile in 

timp asupra instalatiilor existente conform Normativului I9-2015 art. 20. 

 

Conductele de apa rece si calda menajera vor fi supuse urmatoarelor probe: 

• proba de etanseitate la presiune la rece 

• proba de etanseitate si rezistenta la cald a conductelor de apa calda menajera 

• proba de functionare a instalatiilor de apa rece si calda menajera 

 

Proba de etanseitate la presiune la rece, ca si proba de etanseitate si rezistenta la 

cald se efectueaza inaintea de montarea aparatelor si armaturilor de serviciu la obiectele 

sanitare si celelalte puncte de consum, extremitatile conductelor fiind obturate cu flanse 

oarbe sau dopuri. 

Proba de etanseitate si rezistenta la conductele de apa calda se face prin punerea 

in functiune a instalatiei de apa calda la presiunea de regim stabilita prin proiect si la o 

temperatura de 55 - 60 [°C]. 

Presiunea de incercare la etanseitate si rezistenta la cald la conductele de apa 

rece si calda este egala cu 1,5 x presiunea de regim (maximul presiunii la care sistemul 

este supus), dar nu mai mica de 6 [bar]. 

Proba de functionare la apa rece si calda se efectueaza avand echipamentele in 

functiune conform prevederilor din proiect si dupa montarea armaturilor la obiectele 

sanitare si la celelalte puncte de consum si cu conductele sub presiunea hidraulica de 

regim. 

Dupa incheierea probelor, inclusiv a verificarii functionarii obiectelor sanitare se vor 

receptiona lucrarile de instalatii sanitare in conformitate cu prevederile Normativului 

I9 /2015 si a reglementarilor cu privire la calitatea si receptia lucrarilor de constructii si 

instalatii aferente. 

Pentru lucrarile care devin ascunse se va face verificarea calitatii materialelor 

utilizate si a executiei si se vor efectua probe inainte de izolare si mascare, incheindu-se 

procese verbale de lucrari ascunse. 

Dupa incheierea probelor si a receptiei la terminarea lucrarilor constructorul va 

incheia un proces verbal de predare catre beneficiar. 

 

Conductele de canalizare vor fi supuse la urmatoarele probe: 

• proba de etanseitate 

• proba de functionare 
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Proba de etanseitate se efectueaza prin verificarea etanseitatii pe traseul 

conductelor si la punctele de imbinare. Proba se face prin umplerea cu apa a conductelor 

astfel: 

• conducte de canalizare a apelor meteorice pe toata inaltimea cladirii 

• conducte de canalizare a apelor menajere, pana la nivelul de refulare prin sifoanele 

de pardoseala sau prin obiecte sanitare 

Proba de functionare se face prin alimentarea cu apa a obiectelor sanitare si a 

punctelor de scurgere la un debit normal de functionare si prin verificarea conditiilor de 

scurgere. 

La efectuarea probelor de functionare se verifica pantele conductelor, starea 

pieselor de sustinere si de fixare, existenta pieselor de curatire, conform precizarilor din 

proiect. 

Dupa incheierea probelor, inclusiv a verificarii functionarii obiectelor sanitare se vor 

receptiona lucrarile de instalatii sanitare in conformitate cu prevederile Normativului 

I9/2015 si a reglementarilor cu privire la calitatea si receptia lucrarilor de constructii si 

instalatii aferente. 

Pentru lucrarile care devin ascunse se va face verificarea calitatii materialelor 

utilizate si a executiei si se vor efectua probe inainte de izolare si mascare, incheindu-se 

procese verbale de lucrari ascunse. 

Dupa incheierea probelor si a receptiei la terminarea lucrarilor constructorul va 

incheia un proces verbal de predare catre beneficiar. 

 

Receptia instalatiilor 

 

Receptia se efectueaza atat la lucrari noi cat si la interventiile in timp asupra instalatiilor 

existente si se realizeaza potrivit legislatiei aplicabile, in doua etape: 

• Receptia la terminarea lucrarilor; 

• Receptia finala, la expirarea perioadei de garantie. 

 

8. MASURI DE PROTECTIE SI SANATATE IN MUNCA 

Pe perioada de executie a lucrarilor se vor lua masuri de protectie a muncii 

specificate in “Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii - MLPAT” si a 

Normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de instalatii tehnico-sanitare si 

de incalzire”. 

Obligatiile si raspunderile pentru asigurarea conditiilor privind protectia si igiena 

muncii revin unitatilor care realizeaza executia lucrarilor. 
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Sapaturile executate in terenuri slabe (nisip, pietris, loess) cu umiditate ridicata sau 

in apropierea unor umpluturi care nu s-au tasat complet se face numai numai cu pereti 

sprijiniti, controlati in permanenta. 

Executarea sapaturilor in apropierea fundatiilor constructiilor existente se face 

numai cu pereti sprijiniti, controlati zilnic. Se vor monta podete pentru traversarea 

santurilor. Se vor monta placute avertizoare pentru lucrarile periculoase. Se vor face 

sondaje manuale pentru detectarea gospodariilor subterane. 

La intocmirea prezentului proiect nu s-au prevazut tehnologii noi de executie. 

 

9. MASURI DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR 

 

In vederea satisfacerii exigentelor de siguranta se vor respecta prevederile 

privind proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor in conformitate cu 

reglementarile tehnice de securitate la incendiu a constructiilor. 

In proiect s-a urmarit prevederea de solutii tehnice care sa nu favorizeze 

declansarea sau extinderea incendiului, precum si materiale de prima interventie 

necesare localizarii si stingerii eventualelor incendii declansate din alte motive. 

La executia proiectului, executantul si beneficiarul au obligatia sa respecte cu 

strictete pe toata durata desfasurarii lucrarilor toate prevederile cuprinse in normele de 

prevenire si stingere ce vizeaza activitatea de santier. 

 

10. CERINTE ESENTIALE DE CALITATE 

In urma ansamblului de solutii adoptate, considerate eficiente din punct de vedere 

economic si energetic, prin folosirea sistemelor cu consumuri reduse de energie se 

raspunde cerintelor legislative in vigoare. 

Lucrarile de instalatii prevazute in documentatie vor asigura nivelurile minime de 

performanta rezultate din cerintele de calitate ale constructiilor, prevazute in Legea nr. 

177/2015, Legea nr.10/1995 cu privire la calitatea in constructii cu modificarile si 

completarile ulterioare, Legea nr.123/2007 si in Ghidul privind criteriile de performanta ale 

cerintelor de calitate GT 053/2003 si GT 060/2003. 

Asigurarea nivelurilor de performanta este obligatorie pe toata durata de 

exploatare a instalatiilor de incalzire. 

Materialele prevazute in prezentul proiect se vor achizitiona numai de la fumizori 

atestati si vor fi insotite de urmatoarele: 

• Marcaj CE; 
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• Agrement ethnic 

• Declaratii de conformitate 

• Instructiuni de instalare, utilizare si intretinere 

• Documentatii tehnice 

 

 

3.2.2.4. Instalaţii termice şi de ventilare 

Spitalul va fi prevăzut cu instalații de ventilare şi climatizare, atât pentru respectarea 

limitelor admisibile de puritate a aerului prevăzute pentru clasele de încăperi specifice 

spitalelor, conform normativului NP015/1997, precum şi pentru realizarea condițiilor de confort 

pentru acomodarea pacienților şi desfăşurarea activităților spitaliceşti. 

Încălzirea spațiilor se va realiza cu panouri radiante, montate suspendat de plafon.  

Racirea spatiilor interioare se va realiza cu ajutorul centralelor pentru introducere aer 

proaspat, iar in situatiile critice, atunci cand parametrii interiori nu pot fi realizati de catre 

sistemul centralizat, se vor utiliza si unitatile de climatizare de tip mono split, reversibile, 

inverter, cu functionare in sistem pompa de caldura aer – aer, amplasate in fiecare spatiu. 

Pentru ventilarea spatiilor si asigurarea unui nivel de presiune negativa, ce va asigura 

limitarea raspandirii virusilor, s-au prevazut 6 sisteme de ventilare ce deservesc cele 6 zone de 

cladire in care vor fi tratati pacientii infectati cu virusul SARS-COV 2.  

Pentru ventilarea grupurilor sanitare s-au prevazut 2 sisteme, separate, de ventilare, ce 

vor  asigura un nivel de presiune negativa pentru a impiedica contaminarea zonelor adiacente 

cu virusul SARS-COV 2.  

Răcirea spatiilor tehnice, spatiu compresoare si pompe vacum, tablouri electrice se va 

realiza cu ajutorul unor uniatati de climatizare de tip mono split, profesionale, ce functioneaza 

in regim de racire pana la o temperatura exterioara de -12oC. 

 

 

 

4.1. INSTALAȚII DE VENTILARE 

Se vor realiza instalații de ventilare pentru asigurarea necesarului de aer proaspăt şi 

mentinerea unui regim de presiune negativa in toate spatiile in care vor stationa sau circula 

pacienti infectati cu virusul SARS COV 2 si un regim de presiune pozitiva in spatiile 

administrative.  

De asemenea, se vor prevedea instalații de evacuare a aerului viciat din grupurile 

sanitare.  

Ventilarea spatiilor se va realiza prin intermediul: 
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• Zona 1 1-13 / A-G - Presiune Negativa: 

▪ Centrala de tratare aer – modul introducere 

Debit de aer introdus : 8500 m3/h; 

▪ Centrala de tratare aer – modul evacuare 

Debit de aer evacuat : 9500 m3/h; 

• Zona 2 1-13 / H-L - Presiune Negativa: 

▪ Centrala de tratare aer – modul introducere 

Debit de aer introdus : 5500 m3/h; 

▪ Centrala de tratare aer – modul evacuare 

Debit de aer evacuat : 6000 m3/h; 

• Zona 3 1-13 / M-Q’ - Presiune Negativa:  

▪ Centrala de tratare aer – modul introducere 

Debit de aer introdus : 7000 m3/h; 

▪ Centrala de tratare aer – modul evacuare 

Debit de aer evacuat :7500 m3/h; 

• Zona 4 13-19 / A-E (Zona Imagistica si Farmacie)– Presiune Negativa:  

▪ Centrala de tratare aer – modul introducere 

Debit de aer introdus : 5500m3/h; 

▪ Centrala de tratare aer – modul evacuare 

Debit de aer evacuat : 6500m3/h; 

 

 

 

 

 

• Zona 5 13-19 / F- S (Zona ATI, Salon Izolator)– Presiune Negativa:  

▪ Centrala de tratare aer – modul introducere 

Debit de aer introdus : 11000m3/h; 

▪ Centrala de tratare aer – modul evacuare 

Debit de aer evacuat : 12500m3/h; 

• Zona 6 Etaj : 13-19 / F- L  ( Zona Farmacie, Zona ATI)– Presiune 

Pozitiva/Negativa:  

▪ Centrala de tratare aer – modul introducere 

Debit de aer introdus : 5000m3/h; 

▪ Centrala de tratare aer – modul evacuare 

Debit de aer evacuat : 6000m3/h; 
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• Zona 7 Salon Izolator  – Presiune Negativa:  

▪ Centrala de tratare aer – modul introducere 

Debit de aer introdus : 5000m3/h; 

▪ Centrala de tratare aer – modul evacuare 

Debit de aer evacuat : 6000m3/h; 

• Zona 8 : 1-13 / B- Q’  Evacuare Grupuri Sanitare :  

▪ Centrala de tratare aer – modul evacuare 

Debit de aer evacuat : 5000 m3/h; 

• Zona 9 : 13-19 / A-S Evacuare Grupuri Sanitare :  

▪ Centrala de tratare aer – modul evacuare 

Debit de aer evacuat : 2250 m3/h; 

  Centralele de tratare a aerului vor fi amplasate pe cate un suport metalic cu inaltimea 

de +50cm, montat deasupra containerelor, pe o structura metalica ce descarca toata greutatea 

pe sol; 

  Centralele de tratare a aerului, pentru zonele 1,2,3,4,6, vor avea in componenta:  

• modulele pentru introducere vor fi prevazute cu 3 trepte de filtrare, dupa cum urmeaza:  

▪ filtre brute (prefiltre) filtre clasa F7 (ePM1 60%) se utilizează 

pentru filtrare treapta I; 

▪ filtre fine clasa F9 (ePM1 85%) se utilizează pentru filtrare 

treapta 

a II-a; 

▪ filtre absolute filtre clasa HEPA 14 (grad reținere 98-99.97%); se 

utilizează pentru filtrare treapta a III-a, filtrul se va monta in 

interiorul centralei pentru tratare aer. 

• modulele pentru evacuare vor fi prevazute cu 2 trepte de filtrare, dupa cum urmeaza:  

▪ filtre fine clasa F7 (ePM1 60%) se utilizează pentru filtrare 

treapta a I-a; 

▪ filtre absolute filtre clasa HEPA 14 (grad reținere 98-99.97%), se 

utilizează pentru filtrare treapta a II-a; 

  Centrala de tratare a aerului, pentru zona 5, va avea in componenta:  

• modul pentru introducere prevazut cu 2 trepte de filtrare, dupa cum urmeaza:  

▪ filtre brute (prefiltre) filtre clasa F7 (ePM1 60%) se utilizează 

pentru filtrare treapta I; 

▪ filtre fine clasa F9 (ePM1 85%) se utilizează pentru filtrare 

treapta  

a II-a; 
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▪ filtrele absolute, clasa HEPA 14 (grad reținere 98-99.97%); 

utilizate pentru filtrare treapta a III-a, se vor monta la nivelul 

elementelor terminale, grile pentru introducere fiind echipate cu 

portfiltru si prize pentru masurarea presiunii, respectiv nivelul de 

colmatare al filtrelor. 

   

• modulul pentru evacuare va fi prevazute cu 1 trepta de filtrare, dupa cum urmeaza:  

▪ filtre fine clasa F7 (ePM1 60%) se utilizează pentru filtrare 

treapta a I-a; 

▪ filtrele absolute, clasa HEPA 14 (grad reținere 98-99.97%); 

utilizate pentru filtrare treapta a II-a, se vor monta la nivelul 

elementelor terminale, grile pentru evacuare aer viciat, fiind 

echipate cu portfiltru si prize pentru masurarea presiunii, 

respectiv nivelul de colmatare al filtrelor. 

Centralele de tratare a aerului, pentru zonele 7,8 vor avea in componenta:  

• modulele pentru evacuare vor fi prevazute cu 2 trepte de filtrare, dupa cum urmeaza:  

▪ filtre fine clasa F7 (ePM1 60%) se utilizează pentru filtrare 

treapta a I-a; 

▪ filtre absolute filtre clasa HEPA 14 (grad reținere 98-99.97%), se 

utilizează pentru filtrare treapta a II-a; 

 

Centralele de tratare aer functioneaza cu 100% debit de aer proaspat conform 

Np015/97, asigurand numarul de schimburi orare necesare, precum si diferenta de presiune 

necesara, pentru fiecare spatiu deservit, dupa cum urmeaza: 

 

Denumire Incapere Schimburi Orare Nivel Presiune 

Salon 2 Paturi 10 -10 

Laborator 6 -10 

Salon ATI 10 -15 

Salon Izolator -12 -15 

Sas Izolator -10 -10 

Hol 5 -5 

Depozit Lenjerie Murdara 5 -10 

Camera de Garda 10 -10 

Cabinet/Tratamente 10 -10 
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Camera Decedati 7 -15 

Donning 10 +10 

Doffing 10 -10 

Birou Medici 6 +10 

Post Supraveghere 10 +10 

Vestiar  10 -10 

 

Fiecare centrala de tratare a aerului, va fi in executie igienica, realizata din materiale 

rezistente la coroziune, complet automatizata, va fi dotata cu urmatoarele elemente: 

AHU ZONA 1 

▪ Modul introducere: 

o Priza de aer; 

o Registru motorizat clasa „C” de etanseitate; 

o Filtru impuritati cu sac, clasa F7; 

o Recuperator de caldura cu fluid intermediar;  

o Baterie racire Q:70kW, agent termic apa racita + Glicol 35%: 7/12oC 

o Separator de picaturi; 

o Camera libera 

o Baterie incalzire alimentata cu agent termic apa calda 55/50oC Q: 134 

kW 

o Camera libera 

o Ventilator introducere D:8500mc/h; Dpstatic: 450 Pa; 

o Atenuator de zgomot 

o Camera libera 

o Filtru impuritati cu sac, clasa ePM1 85% (F9) 

o Filtru absolut pentru impuritati, clasa H14 

▪ Modul evacuare: 

o Registru motorizat clasa „C” de etanseitate; 

o Recuperator de caldura cu fluid intermediar;  

o Atenuator de zgomot 

o Filtru impuritati cu sac, clasa F7 

o Filtru absolut pentru impuritati, clasa H14 

o Ventilator evacuare D:9500mc/h; Dpstatic: 450 Pa; 

AHU ZONA 2 

▪ Modul introducere: 

o Priza de aer; 
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o Registru motorizat clasa „C” de etanseitate; 

o Filtru impuritati cu sac, clasa F7; 

o Recuperator de caldura cu fluid intermediar;  

o Baterie racire Q:46kW, agent termic apa racita + Glicol 35%: 7/12oC 

o Separator de picaturi; 

o Camera libera 

o Baterie incalzire alimentata cu agent termic apa calda 55/50oC Q: 87 

kW 

o Camera libera 

o Ventilator introducere D:5500mc/h; Dpstatic: 450 Pa; 

o Atenuator de zgomot 

o Camera libera 

o Filtru impuritati cu sac, clasa ePM1 85% (F9) 

o Filtru absolut pentru impuritati, clasa H14 

▪ Modul evacuare: 

o Registru motorizat clasa „C” de etanseitate; 

o Recuperator de caldura cu fluid intermediar;  

o Atenuator de zgomot 

o Filtru impuritati cu sac, clasa F7 

o Filtru absolut pentru impuritati, clasa H14 

o Ventilator evacuare D:6000mc/h; Dpstatic: 450 Pa; 

 

AHU ZONA 3 

▪ Modul introducere: 

o Priza de aer; 

o Registru motorizat clasa „C” de etanseitate; 

o Filtru impuritati cu sac, clasa F7; 

o Recuperator de caldura cu fluid intermediar;  

o Baterie racire Q:58kW, agent termic apa racita + Glicol 35%: 7/12oC 

o Separator de picaturi; 

o Camera libera 

o Baterie incalzire alimentata cu agent termic apa calda 55/50oC Q: 110 

kW 

o Camera libera 

o Ventilator introducere D:7000mc/h; Dpstatic: 450 Pa; 

o Atenuator de zgomot 
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o Camera libera 

o Filtru impuritati cu sac, clasa ePM1 85% (F9) 

o Filtru absolut pentru impuritati, clasa H14 

▪ Modul evacuare: 

o Registru motorizat clasa „C” de etanseitate; 

o Recuperator de caldura cu fluid intermediar;  

o Atenuator de zgomot 

o Filtru impuritati cu sac, clasa F7 

o Filtru absolut pentru impuritati, clasa H14 

o Ventilator evacuare D:7500mc/h; Dpstatic: 450 Pa; 

 

AHU ZONA 4 

▪ Modul introducere: 

o Priza de aer; 

o Registru motorizat clasa „C” de etanseitate; 

o Filtru impuritati cu sac, clasa F7; 

o Recuperator de caldura cu fluid intermediar;  

o Baterie racire Q: 46 kW, agent termic apa racita + Glicol 35%: 7/12oC 

o Separator de picaturi; 

o Camera libera 

o Baterie incalzire alimentata cu agent termic apa calda 55/50oC Q: 87 

kW 

o Camera libera 

o Ventilator introducere D:5500mc/h; Dpstatic: 450 Pa; 

o Atenuator de zgomot 

o Camera libera 

o Filtru impuritati cu sac, clasa ePM1 85% (F9) 

o Filtru absolut pentru impuritati, clasa H14 

▪ Modul evacuare: 

o Registru motorizat clasa „C” de etanseitate; 

o Recuperator de caldura cu fluid intermediar;  

o Atenuator de zgomot 

o Filtru impuritati cu sac, clasa F7 

o Filtru absolut pentru impuritati, clasa H14 

o Ventilator evacuare D:6500mc/h; Dpstatic: 450 Pa; 
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AHU ZONA 5 

▪ Modul introducere: 

o Priza de aer; 

o Registru motorizat clasa „C” de etanseitate; 

o Filtru impuritati cu sac, clasa F7; 

o Recuperator de caldura cu fluid intermediar;  

o Baterie racire Q: 90 kW, agent termic apa racita + Glicol 35%: 7/12oC 

o Separator de picaturi; 

o Camera libera 

o Baterie incalzire alimentata cu agent termic apa calda 55/50oC Q: 172 

kW 

o Camera libera 

o Ventilator introducere D:11000mc/h; Dpstatic: 850 Pa; 

o Atenuator de zgomot 

o Camera libera 

o Filtru impuritati cu sac, clasa ePM1 85% (F9) 

o Umidificator cu abur 

▪ Modul evacuare: 

o Registru motorizat clasa „C” de etanseitate; 

o Recuperator de caldura cu fluid intermediar;  

o Atenuator de zgomot 

o Filtru impuritati cu sac, clasa F7 

o Ventilator evacuare D:12500mc/h; Dpstatic: 850 Pa; 

 

AHU ZONA 6 

▪ Modul introducere: 

o Priza de aer; 

o Registru motorizat clasa „C” de etanseitate; 

o Filtru impuritati cu sac, clasa F7; 

o Recuperator de caldura cu fluid intermediar;  

o Baterie racire Q: 41 kW, agent termic apa racita + Glicol 35%: 7/12oC 

o Separator de picaturi; 

o Camera libera 

o Baterie incalzire alimentata cu agent termic apa calda 55/50oC Q: 78 

kW 

o Camera libera 
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o Ventilator introducere D:5000mc/h; Dpstatic: 450 Pa; 

o Atenuator de zgomot 

o Camera libera 

o Filtru impuritati cu sac, clasa ePM1 85% (F9) 

o Filtru absolut pentru impuritati, clasa H14 

▪ Modul evacuare: 

o Registru motorizat clasa „C” de etanseitate; 

o Recuperator de caldura cu fluid intermediar;  

o Atenuator de zgomot 

o Filtru impuritati cu sac, clasa F7 

o Filtru absolut pentru impuritati, clasa H14 

o Ventilator evacuare D:6000mc/h; Dpstatic: 450 Pa; 

AHU ZONA 7: 

▪ Modul evacuare: 

o Registru motorizat clasa „C” de etanseitate; 

o Ventilator evacuare D:5000mc/h; Dpstatic: 400 Pa; 

o Atenuator de zgomot 

o Filtru absolut pentru impuritati, clasa H14 

o Filtru impuritati cu sac, clasa F7 

AHU ZONA 8: 

▪ Modul evacuare: 

o Registru motorizat clasa „C” de etanseitate; 

o Ventilator evacuare D:2250mc/h; Dpstatic: 400 Pa; 

o Atenuator de zgomot 

o Filtru absolut pentru impuritati, clasa H14 

o Filtru impuritati cu sac, clasa F7 

Centralele pentru tratare aer vor fi prevazute cu un sistem pentru introducere/evacuare 

filtru din interiorul centralei, ce asigura protectia personalului de mentenanta impotriva 

contaminarii cu virusii ajunsi in filtru, sistem de tip Bag In/Bag Out sau Safe Change. 

Odata cu punerea in functiune a centralei de tratare se va elabora o procedura, clara, 

in scris, care va fi comunicata tuturor persoanelor insarcinate cu exploatarea centralelor de 

tratare, care va stabili si descrie modul de inlocuire al filtrelor.  

Refularea aerului in fiecare incapere se va realiza prin intermediul unor grile cu dubla 

deflexie, montate la partea superioara a peretilor. Viteza aerului la nivelul ocupat nu va depasi 

viteza de 0.25m/s. 
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Evacuarea aerului viciat se va asigura prin intermediul unor grile cu dubla deflexie, 

montate la partea inferioara a peretilor.  

Zona ATI si Salon Izolator 

Refularea aerului in spatiile din zona ATI, precum si spatiile cu destinatia Sas Izolator, 

Izolator, Gs Salon Izolator, se va realiza prin intermediul unor grile cu dubla deflexie, echipate 

cu filtru H14 si plenum cu prize pentru masurarea presiunii, montate la partea superioara a 

peretilor. Viteza aerului la nivelul ocupat nu va depasi viteza de 0.25m/s. 

Evacuarea aerului viciat se va asigura prin intermediul unor grile cu dubla deflexie, 

echipate cu filtru H14 si plenum cu prize pentru masurarea presiunii, montate la partea 

inferioara a peretilor. 

Pentru a permite reglarea temperaturii aerului interior, in fiecare spatiu, deservit de 

centrala pentru tratare aer, pe tubulatura de refulare, s-a prevazut cate o baterie pentru 

incalzire aer, ce deserveste fiecare zona. Bateriile pentru incalzire aer, sunt alimentate cu agent 

termic apa calda, complet echipate cu senzori de temperatura si regulatoare automate pentru 

debit, prevazute cu servomotoare modulante 0..10V, alimetnate 24V.  

Suplimentar pentru a putea mentine suprapresiunea necesara in fiecare incapere s-au 

prevazut cate 2 clapete VAV (regulatoare pentru debit varibil de aer) pentru fiecare incapere, 

echipate cu servomotor modulant 0..10V, alimentat 24V, si traductor de presiune diferentiala 

ce permite citirea debitului de aer.  

Sistemul VAV va asigura reducerea debitului de aer introdus la 50% din valoare 

acestuia, in cazul in care camera deservita nu este ocupata.  

Sistemul de automatizare al centralei de tratare va controla urmatorii parametrii:  

• Temperatura aerului refulat: 25oC vara, si 23 oC iarna; 

• Umiditatea aerului refulat, asigurand dezumidificarea acestuia; 

• Presiunile realizate pe fiecare filtru, precum si semnalizarea colmatarii 

acestora; 

• Controlul presiunii diferentiale realizata intre introducere si aspiratie aer, pentru 

a asigura controlul turatiei ventilatorului de introducere in functie de colmatarea 

filtrelor.  

Monitorizarea presiunilor asigurate in fiecare spatiu se va asigura prin intermediul unor 

presostate cu afisaj digital, montate la partea de sus a peretilor, alimentate 24V.  

Centralele de tratare a aerului se vor putea curăța si decontamina. Pentru aceasta, vor 

fi prevazute cu pereți dubli, netezi, igienici. 

Viteza aerului în canalele CTA va fi mai mică de 2,5 m/s. 
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Canalele de ventilare ce fac legătura între centrala de tratare a aerului şi camerele 

deservite vor fi etanşe, clasa „D”, cu posibilitatea de dezinfectare şi se vor realiza din tablă 

galvanizată. 

Tubulatura pentru introducere se va izola cu izolatie de tip armaflex cu grosimea de 

32mm, protejata mecanic cu folie din tabla zincata cu grosimea de 0.6mm.  

Evacuările de aer viciat la exterior se poziționează în așa fel încât să nu reprezinte un 

pericol de contaminare pentru vecinătăți.  

Pe tubulatura pentru evacuare aer viciat se recomandă utilizarea unei solutii de 

decontaminare UVGI. 

 

4.1.1. BĂI ŞI GRUPURI SANITARE 

Pentru ventilarea băilor şi a grupurilor sanitare au fost prevăzute sisteme de evacuare 

mecanică a aerului viciat. Pentru determinarea debitului de aer ce trebuie evacuat, s-au 

considerat:  

• 60m3/h pentru fiecare zona WC 

• 25m3/h pentru fiecare zona Lavoar 

• 150 m3/h pentru fiecare cabină de duş sau ansamblu (Wc + Chiuveta + Dus). 

Sistemul de evacuare aer viciat v-a functiona permanent.  

Evacuarea aerului viciat se va realiza prin intermediul celor 2 sistem centralizate AHU 

Zona 7 si 8, prin intermediul modulelor pentru evacuare aer viciat, echipate cu filtru H14.  

 

 

4.1.2. PREPARARE AGENT TERMIC APA CALDA  

Pentru incalzirea aerului proaspat iarna fiecare centrala pentru tratare aer a fost 

prevazuta cu cate o baterie pentru incalzire alimentata cu agent termic. 

Alimentarea cu agent termic apa calda se va realiza din:  

▪ Sursa de baza: retea incalzire alimentata cu agent termic prin 

intermediul unui schimbator de caldura conectat la reteaua locala pentru 

termoficare. 

▪ Sursa de rezerva : sistem pompe caldura, nou propus.  

Conexiunea intre reteaua existenta pentru termoficare si reteaua nou propusa pentru 

incalzire se va realiza prin intermediul a 2 schimbatoare de caldura in placi ce asigura urmatorii 

parametrii:  

• Schimbator de caldura in placi, incalzire aer proaspat, din inox Ansi 316, Pn 6 

Bar, pentru instalatii termice, cu urmatoarele specificatii:  

▪ P: 670 kW – 90/70oC – 50/55oC;  
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▪ pierdere de sarcina primar / secundar : 3mH2O;  

▪ Agent termic primar : apa  

▪ Agent termic secundar : Apa + 35% glicol 

• Schimbator de caldura in placi preparare ACM, din inox Ansi 316, Pn 6 Bar, 

pentru instalatii sanitare, cu urmatoarele specificatii:  

▪ P: 250 kW – 90/70oC – 10/60oC;  

▪ pierdere de sarcina primar / secundar : 3mH2O;  

▪ Agent termic primar : apa  

▪ Agent termic secundar : apa 

Circulatia agentului termic pe partea de secundar se va realiza prin intermediul a 4 

pompe de circulatie, simplu corp, prevazute cu turatie variabila, traductor presiune diferentiala, 

contacte pentru comanda la distanta pornit/oprit, contact semnalizare functionare, contact 

semnalizare defect.  

Pompele vor functiona 1 activa si 1 de rezerva.  

Reteaua secundara va fi protejata impotriva cresterii presiunii prin:  

▪ Supape de siguranta, Pn 6 Bar, presiune reglaj 5 Bar.  

▪ Vase de expansiune Pn 6 Bar, presiune incarcare 1.5 Bar.  

 

4.1.3. CENTRALA DE FRIG/CALD 

Sarcina termică de răcire/incalzire se imparte dupa cum urmeaza: 

 

Sistem Q racire 

Incalzire aer proaspat  668 kW 

Racire aer proaspat 351 kW 

 

Sursa de energie pentru prepararea apei răcite 7/12°C sau apa calda 55/50 oC se 

compune din 2 agregate de tip pompa de caldura, funcționând cu agent termic soluție etilen-

glicol 35%, ce asigura urmatoarele capacitati :  

• in regim de racire : 180 kW/bucata pentru o temperatura exterioara de 30.5oC 

• in regim de incalzire : 125 kW/ bucata, pentru o temperatura exterioara de -12oC 

Unitatile vor fi amplasate pe sol, pe cate o platforma metalica cu inaltimea de + 0.5m.  

Astfel sistemul asigura 100% sarcina de racire necesara in perioada calda a anului si 

35 % din sarcina necesara pentru incalzirea aerului proaspat. In aceste conditii solutia propusa 

permite asigurarea unei surse alternative de alimentare cu agent termic (sursa de rezerva) 

pentru functionarea centralei de tratare aer ce deserveste zona de ATI, Saloane Izolator (AHU 

5) si zona de Laboratoare (AHU 6).  
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Atunci cand sistemul pentru termoficare nu este disponibil, iar la exterior se ating 

tempeturile minime exterioare, -12oC, pentru zona Constanta, sistemul de pompe de caldura 

nu va reusi sa asigure parametrii agentului termic necesari pentru functionarea celor 6 centrale 

pentru tratare aer. In aceste conditii se va asigura oprirea centralelor ce deservesc zonele 

1,2,3,4, ramanand in functiune doar centrala pentru tratare aer ce deserveste zona de ATI si 

saloanele Izolator (AHU 5) si zona de Laboratoare (AHU 6).  

Fiecare dintre pompele de caldura va fi complet echipată si accesorizată cu: 

▪ tabloul electric de forta, automatizare (montat pe unitate cu indicare si posibilitate de 

setare a parametrilor de lucru, permite cascadarea celor 3 unitati), protectie cu 

rezistenta electrica si termostat de ambianta.  

▪ interfata ModBus Tcp Ip 

▪ filtru de apa, 

▪ manometre freon, 

▪ intrerupator general, 

▪ controlor de debit (flow-switch), 

▪ protectie la sub si supravoltaj, 

▪ vas de expansiune, 

▪ supape de siguranta, 

▪ pompa dubla cu turatie variabila pentru apa racita/apa calda + glicol 35%. 

▪ panouri laterala de protectie condensator; 

▪ protectie anti-inghet vaporizator cu rezistenta electrica; 

▪ compresoare cu injectie de lichid, prevazute cu suporti antivibranti, rezistenta electrica 

carter;  

▪ ventilatoare EC cu atenuator de zgomot;  

▪ protectie anti-inghet vaporizator cu rezistenta electrica;  

▪ vas tampon,  

▪ suporți anti-vibranti. 

 

4.1.4. CLIMATIZARE SPATII TEHNICE 

Pentru spatiul tehnic ce gazduieste compresoarele de aer medical si pompa de vacum 

s-a prevazut un sistem de climatizare cu unitati de tip mono split.  Sistemul este compus din 5 

unitati de climatizare, amplasate dupa cum urmeaza:  

 

Destinatie Cantitate Sistem Folosit 

Compresoare 3 3 unitati x 24000 BTU 

Pompa Vacum 1 2 unitati x 24000 BTU 
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Introducerea aerului necesar pentru functionarea compresoarelor si a pompei de vacum 

se va realiza prin intermediu unor grile, prevazute cu protectie anti-ploaie si plasa de sarma, 

montate la partea de jos a peretilor si la partea superioara a peretilor pe latura opusa a 

containerului.  

Grilele vor fi amplasate dupa cum urmeaza:  

 

Destinatie Cantitate Dimensiune 

Compresoare 2 200x200mm 

Pompa Vacum 2 200x200mm 

 

Incalzirea spatiilor se va realiza cu ajutorul unitatilor de climatizare.  

 

4.1.5. SISTEM DE DISTRIBUȚIE AGENT TERMIC RĂCIRE/INCALZIRE 

 

Pentru alimentarea bateriilor de răcire ale centralelor de tratare a aerului, va fi folosit 

agent termic soluție etilen-glicol 35%.  

Conductele principale de distribuție vor fi din oțel, serie medie, pentru instalatii termice,  

izolate termic cu tuburi izolatoare tip Armaflex cu grosimea de 32mm protejate mecanic cu folie 

de aluminiu.  

Preluarea dilatărilor conductelor este realizată din configurația instalației. 

Se prevăd robinete de golire în punctele de cotă minimă şi în locurile în care există 

riscul să rămână apă în instalație. La trecerea conductelor prin pereți şi planşee se vor 

prevedea manşoane de protecție. 

Evacuarea aerului din instalație se face prin intermediul robinetelor de aerisire automate 

montate în punctele cele mai de sus ale instalației şi prin robinete de aerisire manuale montate 

pe corpurile de încălzire. 

 

4.1.6. TUBULATURI 

Distribuția aerului tratat se va realiza prin canale de ventilație realizate din tablă de oțel 

zincat, clasa etanşeitate „D”. Toate canalele pentru introducere de aer se vor izola termic cu 

izolatie de tip armaflex la placa cu grosimea de 32mm protejate mecanic cu folie de aluminiu. 

Fiecare terminal (grile, grinda de racire) va fi racordat la tubulatura prin intermediul unui 

regulator pentru debit constant ce permite reglajul debitului intr-o plaja de presiune 50-400 Pa. 

Tubulaturile  vor asigura o clasa D de etanseitate la presiunea de 450 respectiv 850 Pa.  

Tubulaturile se vor imbina cu profile/flansa cu grosimea de 30mm.  
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In ambele cazuri imbinarea profilelor de flansa se va realiza cu suruburi in cele 4 colturi 

si prin cleme de fixare montate din 20cm in 20cm.  

 

4.1.7. CORPURI DE ÎNCĂLZIRE 

Încălzirea spațiilor interioare se va realiza cu panouri radiante, pentru montaj pe tavan, 

prevazute cu termostat de ambianta, montat pe perete.  

Panourile radiante se vor monta la o distanta mai mare de 15 cm fata orice alt element 

de constructie cu exceptia tavanului.  

Temperaturile interioare minime ce se vor asigura pe timpul iernii vor fi următoarele: 

▪ Grupuri sanitare – 24-25°C 

▪ Vestiarele pentru personal: min. +24°C 

▪ Spatii cazare +23°C 

 

4.1.8. INSTALAȚIE DESFUMARE SPATII DEPOZITARE 

Intrucat spatiile de depozitare au suprafete mai mici de 36 m2, nu se va realiza 

desfumarea acestora. 

 

4.1.1. INSTALAȚIE DESFUMARE CIRCULATII ORIZONTALE INCHISE 

Circulatiile orizontale sunt prevazute cu iluminat natural sau acces catre exterior prin 

intermediul unui sas. Astfel nu s-au prevazut sisteme pentru desfumare/presurizare.  

 

5. PRINCIPALELE CERINTE DE CALITATE 

 

A. REZISTENTA SI STABILITATE 

Instalatiile se vor proiecta in conformitate cu cerintele de calitate privind rezistenta si 

stabilitatea impuse de zona seismica, de categoria de importanta a imobilului, de amplasarea 

si pozitia acestuia in raport cu vecinatatile si cu retelele de utilitati. 

Materialele  si echipamentele utilizate vor corespunde domeniilor de presiuni si de 

temparaturi maxime prevazute in exploatare si sunt adaptate scopului propus. 

Conductele si aparatele se vor monta utilizand tehnologii adecvate si se vor fixa pe 

elementele de constructie fara a permite deplasarea accidentala in afara limitelor admise. 

 

B. SIGURANTA IN EXPLOATARE 

Materialele si echipamentele din componenta instalatiilor HVAC vor fi omologate si vor 

avea fiabilitate ridicata in exploatare. Echipamentele vor fi prevazute cu sisteme de siguranta 

si de protectie corespunzatoare. 
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C.  IGIENA, SANATATEA OAMENILOR, REFACEREA SI PROTECTIA MEDIULUI 

La executia lucrarilor de instalatii se vor lua masuri pentru asigurarea etansarii 

sistemelor de distributie, prin utilizarea unor materiale si tehnologii adecvate. 

 

D.  IZOLAREA TERMICA, HIDROFUGA SI ECONOMIE DE ENERGIE 

Echipamentele prevazute vor avea randamente ridicate, in vederea utilizarii eficiente a 

energiei electrice. 

 

E. PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI 

Echipamentele care contin piese in rotatie (pompe, ventilatoare) au garantata 

echilibrarea dinamica si trepidatii reduse. Aceste echipamente se monteaza pe suporti 

antivibratie si se racordeaza la restul instalatiei (conducte) prin intermediul racordurilor flexibile. 

 

 

 

6. MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR 

La intocmirea prezentului proiect s-au respectat prevederile P.S.I. din legislatia tehnica 

in vigoare specifice lucrarilor proiectate, astfel: 

• Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; 

• Ordonanta Guvernului Romaniei nr.775/1998  pentru aprobarea “Normelor 

generale de prevenire si stingere a incendiilor”; 

• P118-99 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor 

• P-118/2-2013 -Normativ pentru proiectarea si executarea si exploatarea 

instalatiilor de stingere a incendiilor. 

Normele mentionate nu sunt limitative, ele putand fi completate cu preveri similare din 

celelalte norme si normative conexe (I 6, I 7, I 13 etc). 

S-a avut in vedere inlaturarea pericolului de producere a unui incendiu de la instalatiile 

de semnalizare.  

S-au prevazut urmatoarele masuri de protectie impotriva incendiului: 

• folosirea de echipamente electrice corespunzatoare mediului in care se 

monteaza,  

• folosirea de echipamente cu materiale necombustibile (metalice) sau greu 

combustibile (din mase plastice), care in conditii normale, daca sunt aprinse, 

nu propaga flacara. 
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 S-a prevazut pozarea conductelor pe trasee fara materiale combustibile in apropierea 

acestora, iar la trecerile prin plansee si pereti se va realiza o etansare ignifuga a golurilor. 

 S-au respectat distantele si separarile impuse de I-9 si I5/2010, I13/2002 intre 

conductele instalatiilor proiectate si instalatiile vecine. 

 La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile proiectului si ale actelor normative 

mentionate mai sus. Se va evita lucrul cu foc deschis. In cazuri de absoluta necesitate orice 

lucrare cu foc deschis se va realiza numai pe baza de “permis de lucru cu foc deschis”, intocmit 

conform prevederilor in vigoare si numai sub supravegherea permanenta din partea unitatii 

beneficiare, respectandu-se prevederile O.G. nr. 775/1998, mentionate mai sus. 

Beneficiarul trebuie sa elaboreze planul de aparare si de interventie in caz de incendiu 

si instructiunile de interventie (pentru personalul unitatii beneficiare). 

In timpul exploatarii se vor respecta prevederile P.S.I. din legislatia tehnica in vigoare. 

 La terminarea activitatilor, in unitate trebuie organizata (de catre beneficiar) verificarea 

spatiilor in vederea eliminarii surselor potentiale de initiere a incendiilor si asigurarea 

functionarii instalatiei de semnalizare incendiu. 

3.2.2.5. Instalaţii de fluide medicale 

Instalațiile de gaze medicale sunt proiectate și executate pentru a oferi un sistem sigur 

și eficient de a funiza gaze și fluide medicale de la sursele de alimentare catre unitățile 

terminale corespunzatoare printr-un sistem de distribuție a conductelor. Dacă sunt proiectate 

și executate corespunzator, instalațiile de gaze medicale preiau un pachet de servicii care 

contribuie la creșterea siguranței și calității actului medical ca parte a spațiului medical. 

O instalație de gaze medicale trebuie să asigure două condiții primordiale: 

- SIGURANTA – gazul medical potrivit va fi întodeauna disponibil acolo unde este nevoie și 

atunci când este nevoie: 

• Necesitate: întotdeauna a fost, este nevoie și va fi nevoie de gaze medicale în spitale 

și clinici. Dar instalațiile de gaze medicale, trebuie dimensionate corespunzător, iar 

mentenanța trebuie efectuată la timp; 

• Continuitate: gazele medicale trebuie să fie disponibile în orice moment când este 

nevoie de ele într-un spital; 

Siguranța reprezintă și va reprezenta un obiectiv primordial în spațiul medical. Atunci 

când sunt executate, modificate, extinse exploatate și intreținute în conformitate cu 

instrucțiunile producătorilor, sistemele de distribuție gaze medicale trebuie să nu prezinte niciun 

risc cu un nivel inacceptabil în condiții normale și în condiții de prim defect. 

- CALITATEA – fiecare gaz medicinal îndeplineste standardele de calitate din Farmacopeea 

Europeana pe tot parcursul instalației: de la sursă pana la patul pacientului. 
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• Identitate: identitatea gazului și calitatea trebuie pastrata de la sursă pană la 

consumator / unitatea terminală de consum. 

• Conformitate: fiecare gaz medical trebuie să fie în permanență în conformitate cu 

rerințele standardelor farmaceutice. De aceea este necesară o analiză periodică a 

gazelor produse la sursă, dar și a gazelor livrate la unitatea terminală. 

Obiectivele proiectarii și execuției sistemelor de distribuție gaze medicale conform 

standardului SR EN ISO 7396-1:2016 sunt de a asigura următoarele: 

- absența inerschimbabilitații între diferite sisteme de distribuție; 

- alimentarea continuă de gaze și vacuum la o calitate anumită, la presiuni și la fluxuri 

specificate de sursele de alimentare adecvate; 

- curățenia componentelor; 

- instalarea corectă; 

- furnizarea și instalarea corespunzătoare a sitemelor de monitorizare și alarmă; 

- marcarea corectă a sistemului de distribuție; 

- încercare și recepție; 

- calitatea gazelor livrate de sistemul de distribuție; 

- managementul operațional corect; 

- măsuri de securitate ale surselor pentru a se asigura calitatea gazelor conform specificațiilor. 

In studiul de fata, proiectarea instalatiilor de gaze medicale are la baza planurile 

arhitecturale cu destinatia camerelor de specialitate si cu mobilarea aferenta. 

Din planurile de arhitectura, s-au luat in considerare urmatoarele date: 

• Amplasarea unitatilor terminale in fiecare departament sau zona a spatiului 

medical; 

S-au stabilit urmatoarele caracteristici conform normativului SR EN ISO 7396-1: 

2016 si HTM 02-01:2006: 

• Tipul surselor de alimentare; 

• Debitul si capacitatea de depozitare a surselor de alimentare; 

• Numarul unitatilor terminale de langa un pat/spatiu de ingrijire; 

• Debitul corespunzator la fiecare unitate terminala; 

• Factorii de diversitate; 

• Amplasarea sistemelor de izolare, alarmare si monitorizare gaze medicale. 

Prezentul studiu de fezabilitate Instalatii Gaze Medicale a fost realizat in 

conformitate cu cerintele urmatoarelor standarde in vigoare: 
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✓ SR EN ISO 7396-1:2016 - Sisteme de distributie pentru gaze medicale. Partea 1: 

Instalatii pentru gaze medicale comprimate si vacuum; 

✓ SR EN ISO 7396-2:2007 – Sisteme de distributie pentru gaze medicale. Partea 2: 

Instalatii pentru sisteme de evacuare a gazelor anestezice; 

✓ SR EN ISO 13485 – Dispozitive medicale. Sisteme de management al calitatii. 

✓ SR EN ISO 11197:2020 – Unitati Medicale de Alimentare; 

✓ SR EN ISO 13348/2016 – Cupru si aliaje din cupru. Tevi rotunde din cupru, fara 

sudura, pentru gaze medicale si vid. 

✓ HTM 02-01:2006 - Memorandum Tehnic. “Sisteme de tevi de gaze medicale. 

Proiectarea, instalarea, validarea si verificarea instalatiilor de gaze medicale”; 

✓ SR EN ISO 14971:2020. Dispozitive medicale. Aplicarea managementului riscului 

la dispozitive medicale 

✓ Ordinul 914:2006 - pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa 

le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, 

cu modificarile ulterioare; 

✓ ORDIN Nr. 1096/2016 din 30 septembrie 2016 privind modificarea şi completarea 

Ordinului ministrului sănătăţii nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind 

condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii 

autorizaţiei sanitare de funcţionare 

✓ NP 015-1997 - Normativ privind proiectarea si verificarea constructiilor spitalicesti si 

a instalatiilor aferente acestora. 

✓ ISO FDIS 19054_2005 – Bare eurorail pentru suportul echipamentelor medicale 

✓ HG Nr. 854 din 15 aprilie 2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata 

a echipamentelor sub presiune publicata in M.O. Nr. 404 din 06 mai 2004 

 

2. Descrierea instalatiei de distributie a gazelor medicale 

2.1. Informatii generale 

Alimentarea cu gaze medicale a unitatilor medicale este o necestiate absoluta. Gazele 

medicale utilizate in acest spital sunt: 

➢ Oxigen (O2); 

➢ Aer comprimat medical (A4 bar); 

➢ Vacuum medical (Vac.); 
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Intr-o unitate sanitara, instalatiile de gaze medicale trebuie sa asigure distributia gazelor 

medicale la parametrii corespunzatori, in conditii de siguranta atat pentru pacient cat si pentru 

personalul medical. Calitatea este asigurata prin: 

- alegerea materialelor care sa satisfaca cerintele standardelor; 

- selectarea componentelor fabricate conform   Directivei   dispozitivelor medicale 93/42 CEE  

- asigurarea lucrarilor de executie conform standardului SR EN ISO 13485; 

   Siguranta in utilizare impune efectuarea unei analize a riscurilor impreuna cu beneficiarul 

pentru a stabili locul optim de amplasare a surselor de alimentare si a sistemelor de monitorizare si 

alarmare. O instalatie de gaze medicale este compusa, in principal, din : 

a) sursele de alimentare; 

b) tevile de distributie din cupru medical; 

c) fitinguri si robineti de izolare a anumitor zone medicale; 

d) sisteme de monitorizare si alarmare; 

e) unitati terminale pentru gaze medicale 

 

Schematic, structura generală a unei instalații de gaze și fluide medicale este 

următoarea: 
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▪ Asigurarea calitatii functionarii acestor instalatii de gaze si fluide medicale mai 

tine cont si de o  executie corespunzatoare care se va  asigura prin: 

✓ alegerea materialelor care sa satisfaca cerinţele standardelor 

✓ selectarea componentelor fabricate conform Directivei dispozitivelor medicale 93/42 

CEE 

✓ asigurarea lucrărilor de execuţie conform standardului ISO 13485. 

Instalatiie de producere si distrbutie gaze medicale ce urmeaza a fi instalate conform 

prezentului proiect sunt confectionate din echipamente noi, de ultima generatie, conform 

ultimelor descoperiri tehnice in materie. 

La alegerea materialelor si echipamentelor se tine cont de cerintele prevazute in 

standardul SR EN ISO 7396-1/2016. Echipamentele fiind produse standardizate, 

caracteristicile tehnice si functionale ale acestora vor fi cele indicate in standardele respective 

si in specificatiile tehnice atasate prezentului proiect. 

Echipamentele livrate vor fi insotite de certificatele de marcaj CE conform Directivei 

dispozitivelor medicale 92/42 CEE, corespunzatoare cerintelor H.G. nr. 54/2009 privind 

conditiile introducerii pe piata a dispozitivelor medicale. 

             Echipamentele furnizate vor fi prevazute cu toate accesoriile necesare functionarii 

sistemului in detaliu. 

▪ Continuitatea alimentarii asigurată prin: 

 

- utilizarea a două sau trei surse de alimentare: principală, secundară și de rezervă; 

- prevederea / montarea sistemelor de alarmare; 

- conectarea componentelor electrice la sistemele de alimentare electrica de rezervă; 

- by-passarea componentelor critice (reductoare de presiune); 

- dispunerea componentelor statiilor de alimentare astfel încât să fie usor accesibile pentru 

operare și intretinere; 

▪ Calitatea gazului furnizat pacientului printr-o instalatii de gaze si fluide medicale 

este asigurata prin: 

- utilizarea gazelor medicale la parametrii ceruti de Farmacopeea Europeana si Agentia 

Nationala a Medicamentului din Romania– Monografia oxigen medicinal, aer medical; 

- executia statiilor de alimentare conform standardelor specifice; 

- mentinerea curateniei in timpului instalarii componentelor instalatiei de gaze medicale; 
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- testarea periodica a calitatii gazului medical cu echipamente / analizoare specifice; 

▪ Identitatea gazului furnizat este asigurata prin: 

- evitarea interconectarilor intre tevile de distributie; 

- conectarea la sursa de alimentare corespunzatoare; 

- etichetarea corespunzatoare a traseelor de distributie; 

- utilizarea conectarilor specific pentru fiecare gaz medical 

▪ Performanta inalta a a instalatiei de gaze medicale este asigurata prin: 

- calcularea corecta a parametrilor instalatiei (debit necesar, presiune) 

- selectarea statiilor de alimentare conform cerintelor clinice si medicale 

- executia instalatiilor de gaze medicale la parametrii ceruti 

- intretinerea periodica a componentelor 

 

2.2. Instalatia de distributie a gazelor medicale supusa prezentului memoriu este 

compusa din: 

- Surse de alimentare si stocaj gaze medicale; 

- Tevi de distributie gaze medicale; 

- Sisteme de izolare, monitorizare si alarmare gaze medicale; 

- Unitati terminale de gaze medicale si accesorii. 

 

▪ Surse de alimentare si stocaj gaze medicale: 

Sistemele de alimentare pentru gazele medicale comprimate şi pentru vacuum 

sunt proiectate astfel încât să asigure continuitatea debitului de proiectare al 

sistemului la o presiune de distribuţie conformă în condiţii normale şi în situaţie de unic 

defect. 

Sursa primara de alimentare este in permanent conectata, sursa secundara 

alimenteaza in mod automat conducta in cazul in care sursa primara de alimentare nu 

functioneaza, iar cea de-a treia sursa alimenteaza in mod automat conducta, atunci 

cand primele doua nu functioneaza. 

 

                    a) Pentru oxigenul medicinal 

Sursa prinicipala si secundara de oxigen medicinal a Spitalului o reprezenta 

rezervoarele criogenice de oxigen medicinal lichefiat existente. 
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Pentru alimentarea rezervoarelor criogenice, Oxigenul medicinal lichefiat este 

transportat in cisterne criogenice cu respectarea normelor în vigoare impuse de 

Autoritatea Rutieră Romănă, Inspectoratul de Protecţia Mediului cat și legislaţia 

actuală cu privire la transportul de gaze speciale. Oxigenul lichid va fi stocat în aceste 

rezervoare criogenice  instalate și autorizate corespunzător, la  temperatura / 

presiunea corespunzătoare stării lichide a oxigenului, cu respectarea prescripţiilor 

tehnice colecţia ISCIR. 

 Echipamentele / Utilajele se vor monta pe fundații betonate independente ( in 

cazul stocatorului și al vaporizatorului) fixe sau mobile in jurul carora se va realiza o 

platforma împrejmuită cu gard de plasă bordurată. În bordura platformei (cuvei) sunt 

prevăzute trei orificii  pentru scurgerea apelor pluviale în care se monteaza țevi cu 

robineți de închidere.  

Amplasarea echipamentelor de stocare și vaporizare oxigen medicinal lichefiat trebuie 

sa indeplineasca următoarele condiții generale: 

• Rezervoarele  nu se amplasează în pasaje prin clădiri, holuri de acces generale, pe 

casa scărilor sau în imediata lor apropiere; 

• Trebuie instalate în aer liber de o asemenea manieră încât să fie ferite de deteriorări 

mecanice     ( căi de acces ale utilajelor grele, poduri rulante etc.) sau de posibile afectări în 

caz de incendiu şi să fie accesibile pe cât posibil din toate părţile; 

• Pe o rază de minim 5 m în jurul stocatorului respectiv a cuplei de umplere nu se pot 

afla deschideri spre încăperi situate la un nivel inferior amplasamentului (canalizare, demisol, 

pivniţe) precum și depozite subterane de rezervoare de combustibil; 

• Rezervoarele nu se amplasează  sub traseul liniilor electrice de înaltă tensiune; 

• Distanță recomandată faţă de clădiri este de 5 m iar cea faţă de posibile surse de foc 

de minim 10 metri; 

• Zona amplasamentului nu poate fi constituită din asfalt sau bitum; 

• Amplasarea rezervoarelor se face ţinând cont şi de posibilitatea de alimentare cu lichid 

a acestora. În acest sens, calea de acces a cisternelor va avea o lăţime de minim 4 metri, rază 

de curbură suficientă pentru efectuarea manevrelor de întoarcere respectiv virare la 90, o 

distanţă de maxim 4 metri de la locul staţionării cisternei până la cupla de alimentare a 

rezervorului. În cazul în care cisterna va trebui să treacă pe sub cupole, holuri, acestea nu pot 

avea o înălţime mai mică de 3600 m; 

• Trebuie verificată întotdeauna posibilitatea calării macaralelor pentru aşezarea 

rezervoarelor în poziţie verticală. Macaralele de 12, 18, 25 tone ocupă o suprafaţă de calare 

de 5 x 6 m, cele de 40 tone 6 x 6m; 
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. 

 

C/1 Cupla umplere                                                         L/11-1 – Conducta prelevare (blindata)  

C/4, C/6 - Racord transmitter                                         NRV – Supapa de retentie 

C/PI -Racord verificare – masurare preșiune                 O – Vas exterior 

D – Vaporizator atmospheric de presurizare                  PC – Regulator preșiune 

I-Vas interior                                                                   PI - Manometru 

IN – Izolatie                                                                     RV/O – Opritor suprapreșiune vas exterior 

LIT-Indicator de nivel cu transmiter                                SV1, SV2 – Supapa de preșiune 

L/11-1 – Conducta prelevare                                          S – Supapa de suprapreșiune 

R – Robinet            

 

 

 

Rezervorul pentru oxigen medical lichefiat este realizat dintr-un recipient interior din oțel 

Cr-Ni criogenic pentru stocarea gazului lichefiat și un recipient exterior confecționat din oțel de 

construcție. Spațiul dintre cele două recipiente este umplut cu perlită ca strat termoizolator și 

suplimentar este vidat. 

Indicatorul de nivel este un instrument de măsurare a diferenței de presiune și indică 

nivelul de conținut din recipient în m³. 

La ieșirea din rezervorul criogenic de oxigen medicinal se montează 

vaporizatoare atmosferice (încalzite cu aer din atmosfera). Vaporizatoarele încalzite 

cu aer sunt construite din țevi de aluminium cu aripioare longitudinale. Ele lucrează 

fară aport de energie externă, numai cu atmosfera înconjurătoare. Gazul lichefiat este 

vaporizat și încălzit la temparatura mediului ambient 

 

Schița de amplasare rezervor criogenic oxigen medical – vedere în plan: 
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 In scopul asigurarii continuitatii alimentarii in conditii de unic defect, s-a 

prevazut urmatoarea statie cu rol de back-up: 

Statia de butelii de O2 cu debitul 1500l/min este compusa din doua grupuri a 

cate 5 butelii fiecare. 

Cele doua grupuri de butelii sunt conectate la un panou de comutare automata 

prin intermediul unei electrovalve. Buteliile de gaz sunt racordate la capul colector prin 

intermediul unor serpentine flexibile din cupru. 

Fiecare butelie are prevazut cate un robinet de izolare. Panoul de comutare 

automata, electropneumatic, face trecerea de la grupul de butelii in lucru (care s-au 

golit) la grupul de butelii aflat in stand by (care sunt pline). 

Panoul de comutare automata este prevazut cu un reductor de presiune in doua trepte, de la 

presiunea disponibila in butelii (200bar) la presiunea nominala de lucru 4,5 bar. Contine 

manometru pentru afisarea presiunii de iesire in retea (0-10 bar). Regulatoarele de intrare 

contine manometru pentru vizualizarea presiunii din butelii. Presiunea de comutare intre ramuri 

este de 14 bar. 

Ramura de colectare la fiecare conexiune a furtunului de butelii ramurile statiei 

contin supape unisens pentru a preveni golirea unei ramuri in cazul deconectarii unui 

cilindru sau a unor scapari de gaz la unul din cilindrii.. Deasemenea va avea in 
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componenta o priza de oxigen standard DIN pentru prelevare probe gaz, si o supapa 

de unic sens la iesire. 

Conexiune iesire gaz: 22x1mm 

Statia va avea o cutie de semnalizare cu tehnologie touch screen. 

Statia de butelii va fi amplasata intr-o incapere special amenajata. 

Statia de reducere a presiunii indica pe ecranul digital care ramura de butelii ruleaza si 

cand cealalta ramura este goala. Desemenea va indica cand presiunea conductei de distributie 

a crescut sau scazut dincolo de limitele setate. Afisajul digital incorporeaza in standard un 

indicator de stare de alarma si include contacte “free volt” pentru conectarea la sistemul 

centralizat de monitorizare al instalatiei de gaze medicale. In plus poate fi instalat ca optiune si 

un sistem de transmitere mesaje prin sms sau email: prin instalarea unei cartele SIM in PLC-

ul statiei va permite transmiterea de mesaje text personalizate catre 10 numere de telefon cu 

niveluri diferite de autorizare. Unde acoperirea GSM este slaba, alarmele se pot timite prin 

email, statia beneficiind de o conexiune Ethernet. Panoul de control detine o sursa de 

alimentare interna de 24VDC. 

Statia va detine  

- un microprocesor incorporat ce controleaza electrovalvele. 

- alimentarea retelei de distributie cu gaz nu este afectata de intreruperea curentului electric: 

electrovalvele raman deschise si continuitatea alimentarii este asigurata 

- contine supapa de suprapresiune pe iesire (7 bar) si robinet de izolare 

- contine supapa de sens la iesire 

- regulatoarele de presiune contin supape de siguranta cu evacuare in atmosfera 

- contine carcasa metaliza vopsita in camp electrostatic.  

- pe ecranul digital va fi afisata presiunea pe fiecare ramura dar si presiunea livrata in retea 

- in momentul in care pe ramura de lucru, presiunea este de aproximativ 14 bar statia va 

comuta automat pe ramura aflata in stand-by. 

- accesul la setarile statiei se efectuaza prin introducerea unei parole de utilizator 
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Legatura intre rezervorul criogenic de oxigen medicinal si statia de reducere a presiunii 

se va face prin intermediul unui panou VIE cu urmatoarele caracteristici minime: 

- costructie robusta in interiorul unei carcase metalice prevazute cu o usa cu plexiglas 

transparent. 

- debit: 120 nmc/h 

- contine doua intrari: una pentru conectarea conductei de la rezervoarele criogenice 

si una pentru conectarea statiei de butelii 

- contine supape de sens pe intrare si robineti de izolare si purjare. 

- inainte de reductoarele de presiune vor fi prevazuti robineti de izolare 

- contine reductoare de presiune montate in bypass cu manometru pentru vizualizare 

presiune 

- contine priza de Oxigen pe iesire pentru prelevare probe de gaz 
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- continue supapa de sens pe iesire si robinet de izolare 

- continue traductor de presiune pentru conectarea la un sistem de alarma 

 

b) Pentru aerul medical 

Alimentarea cu aer comprimat se va face prin intermediul unei statii de aer 

comprimat: 

Acesta este formata din: 

- trei compresoare (sursa principala, sursa secundara si sursa de rezerva) cu surub 

lubrifiat fiecare cu capacitatea de minim 3x47 nmc/h; 

- doua rezervoare de aer comprimat de 900l; 

- doua sisteme de tratare prin adsorbtie montate in bypass; 
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- un sistem de comanda si control cu touchscreen; 

- un panou de reducere a presiunii pe iesire 4.5 bar;  

 

c) Pentru vacuum medical: 

 Alimentarea cu vacuum medical se va face prin intermediul unei statii de 

vacuum medical. 

Aceasta este formata din: 

- trei pompe de vacuum (sursa principala, sursa secundara si sursa de rezerva) cu 

capacitatea de minim 3x44 nmc / h; 

- un rezervor de vacuum cu capacitatea de 500l; 

- doua filtre bacteriologice montate in bypass; 

- panou de comanda si control cu touchscreen; 

 

▪ Tevi de distributie gaze medicale 

Distributia gazelor medicale in spital se realizeaza prin intermediul unor coloane 

orizontale ce vor pleca de la rezervoarele de oxigen respectiv spatiile de gaze 

medicale si se va continua cu ramificatiile catre fiecare pat din cadrul spitalului 

modular. Sistemul de tevi va asigura furnizarea gazelor medicale la presiunea si 

debitul nominal calculat, in conditii de siguranta pentru pacient si personalul medical. 

La executia instalatiilor de distributie se vor folosi numai tevi din cupru medical, 

curatate, testate si obturate la capete conform standardului SR EN 13348. Fitingurile 

din cupru pentru racordarea tevilor trebuie sa fie curatate si degresate pentru a fi 

compatibile cu oxigenul si trebuie sa fie ambalate astfel incat sa se evite contaminarea 

cu impuritati. 

Distanta intre suportii de sustinere se stabileste in functie de: 

- structura peretelui 

- contractia si dilatarea conductelor datorita temperaturilor si nu va depasi valorile indicate mai jos: 

 

 

Diametrul exterior al tevii in mm Intervalul maxim intre suporti in m  

pana la 15 inclusiv 1,5 

intre 22 si 28 2,0 

intre 35 și 54 2,5 
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In locurile in care tevile de gaze medicale trec peste cablurile electrice sau peste alte conducte 

se vor stabili distante de sustinere corespunzatoare de fiecare parte a intersectiei astfel incat sa evite 

atingerile. Intre tevile de gaze medicale si tevile de apa rece, apa calda sau abur se recomanda o 

distanta de minim 150 mm. 

                        Marcare si etichetare teava : 

Tevile de gaze medicale vor fi marcate din fabricatie, conform standardului SR EN 13348. 

Suplimentar vor fi etichetate in timpul instalarii, pentru a evita interconectarile accidentale si 

pentru a permite identificarea usoara in cazul extinderii / modificarii instalatiei. 

Se vor aplica etichete cu simbolul gazului respectiv, cu codul de culoare si cu sensul de curgere. 

▪ Sisteme de izolare, monitorizare si alarmare gaze medicale: 

o Robineti de izolare: 

Robinetii de izolare au rolul de a izola sistemul de distributie a conductelor 

pentru mentenanta, reparatii, extinderi viitoare planificate si pentru a usura incercarea 

periodica. Locul de amplasare a robinetilor se afla in vecinatatea zonei deservite (la 

intrarea in incapere) ce respecta procedurile de analiza a riscurilor in conformitate cu 

ISO 14971:2007 si cu cerintele standardului HTM 02-01. 

Robinetii vor fi degresati si curatati astfel incat sa fie compatibili cu oxigenul si 

sa fie ambalati individual. 

Vor detine marcaj CE conform directive 93/42/EEC. 

Vor fi prevazut cu capete de teava sudata cu lungime de minim 10 cm de catre 

producator. 

 

o Panouri de sectorizare, monitorizare si alarmare presiuni gaze 

medicale: 

La nivelul holurilor se vor monta patru panouri de alarmare ce au rolul a izola, 

monitoriza si alarma zona respectiva. Alarmarea se produce in cazul in care presiunea 

de lucru cu gazele si fluidele medicale se afla in afara parametrilor setati. Acesta are 

in componenta robineti de izolare pentru fiecare gaz medical cu conectori NIST pentru 

cuplarea urgenta a buteliei de rezerva, display LCD color cu tehnologie touchscreen 

pentru monitorizarea presiunii, pentru utilizarea usoara a meniului ce va permite 

monitorizarea tuturori informatiilor si senzori de presiune pentru alarmarea vizuala si 

acustica, pentru cazul depasirii valorilor minime si maxime ale presiunii de lucru. 

Tabloul va monitoriza in mod continuu starea gazelor medicale in sistemul de 

distributie a gazelor medicale 



 
 

Creare spital modular pentru consolidarea capacității medicale a Spitalului Clinic  
de Boli Infecțioase Constanța, in contextul COVID-19 
B-dul 1 Decembrie1918, nr.4C, LOT1, Jud. Constanța                 Pag. 117 

 

Usa tabloului se va deschide rapid in caz de urgenta, prin lovirea cu pumnul. 

Fiecare tablou de monitorizare si alarmare de urgenta se va conecta la circuitul 

de alimentare cu energie electrica principal. 

Fiecare tablou de control si alarmare se va lega la pamant. 

 

Distributia panourilor pe spital este conform urmatorului tablel: 

 

Nr 

Crt 

Nivel cladire / Etaj Tip panou de monitorizare si alarmare Cantitate 

1. Parter,  

Zona ATI 

Panou monitorizare si alarmare pentru 3 gaze: O2, 

Aer, Vac 

1 buc 

2. Parter,  

Zona Sectie 

Panou monitorizare si alarmare pentru 3 gaze: O2, 

Aer, Vac 

2 buc 

3. Parter,  

Zona UPU 

Panou monitorizare si alarmare pentru 3 gaze: O2, 

Aer, Vac 

1 buc 

 

▪ Unitati terminale 

In cadrul prezentului proiect sau prevazut unitati terminale la capul pacientului 

pentru distributia gazelor medicale si a circuitelor de energie electrica, necesare 

aparatelor medicale, in functie de specificul si necesitatile fiecarei incaperi medicale. 

- La nivelul fiecarui pat ATI s-a prevazut: 
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a) Rampa verticala de distributie a fluidelor medicale, tip 1, in saloanele cu un 

pat, cu montare pe perete, pentru un post, cu lungimea de 1500mm; aceasta are in 

componenta un modul pentru fluide medicale (2xO2, 2xAer, 2xVac) si un modul pentru 

circuite electrice curenti tari (4xprize rosii 220V / 16A, 4 prize albe 220V / 16A, 2xprize 

equipotential) si curenti slabi (2 prize date RJ45), predispozitie pentru sitemul de 

apelare asistenta / nursecall.  

 

 

 

Rampele verticale de gaze si fluide medicale vor fi prevazute cu doua bare din 

inox cu diametrul de 25mm si lungimea de 1200mm pentru accesorii. Capacitatea de 

incarcare pe cele doua bare vertical va fi de 50 kg. Rampele de gaze medicale vor fi 

prevazute cu accesorii: bara eurorail cu lungimea de 0,5m cu prinderea pe bara de 

inox cu diametru de 25mm, stativ de perfuzie dublu articulat inclusive clema metalica 

cu prinderea pe bara de inox cu diametru de 25mm, polita suport monitor inclusiv 

cleme metalice cu prinderea pe cele doua bare cu diametru de 25mm. Cantitate 

necesara rampe tip 1:  5 buc. 

b) Rampa orizontala de distributie a fluidelor medicale, tip 3, in saloanele cu 

doua paturi si in saloanele izolator, cu montare pe perete, pentru un post, cu lungimea 

de 1500mm; aceasta are in componenta un modul pentru fluide medicale (2xO2, 
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2xAer, 2xVac) si un modul pentru circuite electrice curenti tari (4xprize rosii 220V / 

16A, 4 prize albe 220V / 16A, 2xprize equipotential) si curenti slabi (2 prize date RJ45), 

predispozitie pentru sitemul de apelare asistenta / nursecall. Rampele vor fi prevazute 

si cu doua bare eurorail integrate in rampa una in partea superioara si una in partea 

inferioara.Rampele orizontale tip 3 vor fi montate si in salonul de resuscitare din UPU. 

Cantitate necesara rampe tip 3:  8 buc. 

 

 

- La nivelul fiecarui punct de prelevare din Sala tratament Sectie B, Salile de 

tratament UPU si in camera CT si RX s-a prevazut Rampa verticala de distributie a 

fluidelor medicale, cu montare pe perete, pentru un post, cu lungimea de 1500mm; 

aceasta are in componenta un modul pentru fluide medicale (1xO2, 1xAer, 1xVac) si 

un modul pentru circuite electrice curenti tari (2xprize rosii 220V / 16A, 2xprize albe 

220V / 16A, 2xprize equipotential) si curenti slabi (2 prize date RJ45), predispozitie 

pentru sistemul de apelare asistenta / nursecall. Rampele verticale de gaze si fluide 

medicale vor fi prevazute cu doua bare din inox cu diametrul de 25mm si lungimea de 

1200mm pentru accesorii. Capacitatea de incarcare pe cele doua bare vertical va fi 

de 50 kg. Rampele de gaze medicale vor fi prevazute cu accesorii: bara eurorail cu 

lungimea de 0,5m cu prinderea pe bara de inox cu diametru de 25mm, stativ de 

perfuzie dublu articulat inclusive clema metalica cu prinderea pe bara de inox cu 
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diametru de 25mm, polita suport monitor inclusiv cleme metalice cu prinderea pe cele 

doua bare cu diametru de 25mm. Cantitate necesara rampe tip 2:  5 buc. 

 

 

- La nivelul saloanelor si rezervelor normale de pe sectia A si B s-au prevazut 

Rampa orizontala de distributie a fluidelor medicale, tip 4, cu montare pe perete, 

pentru un post, cu lungimea de 1200mm; aceasta are in componenta un modul pentru 

fluide medicale (1xO2, 1xAer, 1xVac), un modul pentru circuite electrice curenti tari 

(3xprize albe 220V / 16A,) un modul de curenti slabi (1 prize date RJ45), predispozitie 

pentru sistemul de apelare asistenta / nursecall si un modul iluminat: lumina directa 

LED, lumina indirecta LED, lumina de veghe LED si intrerupator triplu. Rampa va fi 

prevazuta cu o bara eurorail integrate cu lungimea de 1200mm. Cantitatea necesara 

rampe tip 4: 45 buc 
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Echipamentele medicale de alimentare se vor amplasa astfel incat accesul la unitatile terminale 

pentru cuplarea accesoriilor sa se poata face usor, iar cablurile electrice sa nu impiedice miscarea 

personalului medical sau a aparaturii medicale in jurul patului pacientului. Deasemenea echipamentele 

nu trebuie sa poata fi lovite de catre patul pacientului ridicat in pozitia maxima. 

 

▪ Senzori oxigen: 

In fiecare Salon cu consumatori de oxigen medicinal si in spatiul statiei de back-up butelii 

oxigen medicinal se vor prevede senzori pentru oxigen medicinal conform schitei atasate. Ficare senzor 

sistemul vor putea genera mai multe tipuri de alarma: NORMAL (prioritate mica, 

culoare verde, fără semnal acustic), ATENTIE (prioritate medie, culoare galben, scurte 

secvențe de semnal acustic), ALARMA (prioritate mare, culoare roșie, secvențe 

pronunțate de semnal acustic); In zona de receptie se va monta un sistem de monitorizare 

centralizata a senzorilor de oxigen.  

Prin Sistemul centralizat de monitorizare instalatie gaze medicale se realizeaza: 

- Monitorizarea ambientala a nivelului de oxigen din saloane 

- Alarmarea acustica zonala la nivelul fiecarui senzor in caz de depasire a concentratiei 

de oxigen recomandata / setata.  
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- Alarmarea acustica si vizuala la nivelul intrarii / usei in fiecare salon monitorizat in caz 

de depasire a concentratiei de oxigen recomandata / setata.  

- Alarmarea centralizata intr-o centrala de alarmare plasata in camera asistente. 

- Transmiterea de alarme prin SMS in caz de depasire a concentratiei de oxigen 

recomandata / setata.  

 

3. Incadrare ISCIR: 

Din punct de vedere al prescripţiilor tehnice ISCIR/PT C6/2010: -Cerinţe 

tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, separarea şi verificarea conductelor 

metalice pentru fluide" conductele se clasifică astfel: 

 - fluidul de lucru O2 – se încadrează din punct de vedere al priculozităţii în grupa 

1 – fluide periculoase („substanţă oxidantă” – art. 7 lit. b din OUG 200/2000), conf. HG 

nr. 584/2004 art. 12.2;  

 - fluidele de lucru: Aer comprimat – se încadrează din punct de vedere al 

periculozităţii în grupa 2 – conf. HG nr. 584/2004 art.12. (2); 

▪ categoria de fluid – gaz; 

▪ diagrama utilizată pentru clasificarea conductelor de O2 – conf. PT. C6 – 2010, 

este conform anexa″1″ - diagrama 1. 

▪ diagrama utilizată pentru clasificarea conductelor de Aer comprimat, Vacuum, 

CO2 şi Evacuare gaze medicale – conf. PT. C6 – 2010, este conform anexa″1″ 

- diagrama 2. 

 Categoria conductei: 

▪ Conductele de gaze O2 având diametre cuprinse între Ø28 x 1,5 mm şi Ø12 x 

1 mm, iar cele de Aer comprimat având diametre cuprinse între Ø28 x 1,5 mm 

şi Ø12 x 1 mm şi funcţionând în limitele:DN < 25, nu intră sub incidenţa PT 

C6/2010 în cazul oxigenului medicinal. 

 Nici aerul medical nu intră sub incidenţa PT C6/2010.  

            Vacumul medical nu face obiectul HG nr. 584/2004. 

4. Calculul debitelor 

La stabilirea factorului de simultaneitate se utilizeaza numărul de paturi, puncte de 

consum, numărul unitatilor terminale, etc. 

Dupa calcularea debitelor de gaz pe fiecare porţiune de conducta se dimensionează 

ţevile. Se tine cont de: 

o presiunea de distributie a gazului ce strabate ţeava 



 
 

Creare spital modular pentru consolidarea capacității medicale a Spitalului Clinic  
de Boli Infecțioase Constanța, in contextul COVID-19 
B-dul 1 Decembrie1918, nr.4C, LOT1, Jud. Constanța                 Pag. 123 

 

o lungimea conductei respective - masurata de la punctul de ramificatie la cel mai 

indepartat consumator 

o debitul ce trebuie asigurat de conducta respectiva 

o in funcţie de debitul total al instalatiei se dimensionează apoi sursele de alimentare 

cu gaze medicale. 

Calculul debitelor de gaz medical (l/min) s-a  facut pe baza recomandarilor 

prevazute in HTM 02-01 cap 4, dar si experienta oxigenoterapiei pentru Covid-19. 

➢ Pentru oxigenul medicinal – O2: 

Nr. 

Crt. 

Departament / Salon / 

Sala operatii 

Tip rampa / 

pendant 

Factor de 

simultaneitate 

(l/min) 

Valoarea 

lui “n” 

Debit 

calculat 

L/min 

Debit 

calculat 

nmc/h 

1. Saloane ATI, izolator 

ATI 

Rampa tip 1 

Rampa tip 3 

 

Q=70 10 700 42 

2. Saloane izolator zona 

Sectie B 

Rampa tip 3 

 

Q=70 2 140 8.4 

3. Saloane normale zona 

sectie B 

Rampa tip 4 Q=10+[(n-1)6/4] 20 38.5 2.31 

4. Sala tratamente sectie 

B 

Rampa tip 2 Q=10+[(n-1)6/4] 1 10.0 0.60 

5. Saloane normale zona 

sectie A 

Rampa tip 4 Q=10+[(n-1)6/4] 20 38.5 2.31 

6. Sala resuscitare zona 

UPU 

Rampa tip 3 

 

Q=10+[(n-1)6]3/4] 2 14.5 0.87 

7. Camera RM si camera 

CT 

Rampa tip 2 Q2 = 10+[(n-1)6/3] 2 12.0 0.72 

8. Sali tratamente zona 

UPU 

Rampa tip 2 Q=10+[(n-1)6/4] 6 17.5 1.05 

TOTAL DEBIT O2 971 58.26 

 

➢ Pentru vacuumul medical - Vac: 

 

Nr. 

Crt. 

Departament / Salon / 

Sala operatii 

Tip rampa / 

pendant 

Factor de 

simultaneitate 

(l/min) 

Valoarea 

lui “n” 

Debit 

calculat 

L/min 

Debit 

calculat 

nmc/h 

1. Saloane ATI Rampa tip 1 

Rampa tip 3 

Q=40+[(n-1)40/4] 10 130 7.80 
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2. Saloane izolator zona 

Sectie 

Rampa tip 3 

 

Q=40+[(n-1)40/4] 2 50 3.00 

3. Saloane normale zona 

sectie B 

Rampa tip 4 Q=40+[(n-1)40/8] 20 135 8.10 

4. Sala tratamente sectie 

B 

Rampa tip 2 Q=40+[(n-1)40/8] 1 40 2.40 

5. Saloane normale zona 

sectie A 

Rampa tip 4 Q=40+[(n-1)40/8] 20 135 8.10 

6. Sala resuscitare zona 

UPU 

Rampa tip 1 

 

Q=40+[(n-1)40/4] 2 50 3.00 

7. Camera RM si camera 

CT 

Rampa tip 2 Q=40+[(n-1)40/8] 2 45 2.70 

8. Sali tratamente zona 

UPU 

Rampa tip 2 Q=40+[(n-1)40/8] 6 65 3.90 

TOTAL DEBIT VAC 650 39.00 

➢ Pentru aer medical - Aer: 

 

Nr. 

Crt. 

Departament / Salon / 

Sala operatii 

Tip rampa / 

pendant 

Factor de 

simultaneitate 

(l/min) 

Valoarea 

lui “n” 

Debit 

calculat 

L/min 

Debit 

calculat 

nmc/h 

1. Saloane ATI Rampa tip 1 

Rampa tip 3 

 

Q=80+[(n-1)80/2] 10 440 26.40 

2. Saloane izolator zona 

Sectie 

Rampa tip 3 

 

Q=80+[(n-1)80/2] 2 120 7.20 

3. Saloane normale zona 

sectie B 

Rampa tip 4 Q=20+[(n-1)10/4] 20 67.5 4.05 

4. Sala tratamente sectie 

B 

Rampa tip 2 Q=20+[(n-1)10/4] 1 20.0 1.20 

5. Saloane normale zona 

sectie A 

Rampa tip 4 Q=20+[(n-1)10/4] 20 67.5 4.05 

6. Sala resuscitare zona 

UPU 

Rampa tip 1 

 

Q=80+[(n-1)80/2] 2 120 7.20 

7. Camera RM si camera 

CT 

Rampa tip 2 Q=20+[(n-1)10/4] 2 22.5 1.35 

8. Sali tratamente zona 

UPU 

Rampa tip 2 Q=20+[(n-1)10/4] 6 32.5 1.95 
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TOTAL DEBIT AER 890 53.4 

 

5. Calculul diametrelor interioare de teava 

Diametrele interioare de teava de cupru medical este dat de relatia: 

di=  

unde: 

di – diametru interior [m]; 

Q –debitul [Nmc/h]; 

p – presiune (4,5 bar la gaze comprimate si 0,95 bar la vacuum); 

w – viteza (10 m/s la gaze comprimate si 20m/s la vacuum) 

▪ Pentru oxigenul medicinal diametrul interior al coloanei principale calculat 

este: 0,021403m=21,40mm 

Pentru a se evita laminarea si a preveni anumite extinderi ale instalatiei se 

prevede un diametru interior de 25mm - 28mm exterior. 

▪ Pentru aerul medical diametrul interior al coloanei principale calculat este: 

0,020491m=20.49mm 

Pentru a se evita laminarea si a preveni anumite extinderi ale instalatiei se 

prevede un diametru interior de 25mm – 28mm exterior. 

▪ Pentru vacuumul medical diametrul interior al coloanei principale calculat 

este: 0,026950m=26.95mm 

Se prevede un diametru interior de 32 mm – 35 mm exterior. 

 

            6. Igiena, Sănătatea Oamenilor, Refacerea și Protecția Mediului 

Cerința de igienă, sănătate și protecție a mediului implică conceperea și 

realizarea spațiilor precum și a părților componente astfel încât să nu fie periclitată 

sănătatea si igiena ocupanților, urmărindu-se în același timp protecția mediului 

înconjurător. 

În cazul clădirilor spitalicești, această cerință este de importanță vitală și se 

asigură atât din faza de proiectare cât si din faza de exploatare a clădirii. 

Cerința privind refacerea și protecția mediului implică conceperea și realizarea 

echipamentelor instalațiilor, astfel încât pe toată durata de viață (execuție, exploatare, 

postutilizare) să nu afecteze în nici un fel , echilibrul ecologic și să nu dăuneze 
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sănătății, liniștii sau stării de confort a oamenilor prin modificarea calității factorilor 

naturali sau creați prin activități umane. 

Caracteristicile impactului potential decurg din activitatile de constructie si 

instalare si din functionarea echipamentelor de gaze medicale. 

Impactul pe perioada constructiei este pe termen scurt, statiile fiind montate 

exterior. Pe perioada functionarii, lucrarile de mentenanta si service impun schimbarea 

anumitor componente consumabile uzate (conform specificatiilor producatorilor etc.) 

Impactul direct asupra populatiei si sanatatii umane a locuitorilor din zona se 

poate produce numai in momentul izbucnirii unui incendiu la instalatia de oxigen sau 

a aparitiei unei avarii la statia de aer comprimat in conditiile in care supapa de 

siguranta este defecta. 

Aceste riscuri sunt minimizate prin urmatoarele masuri: 

- in statiile de gaze medicale accesul este permis numai persoanelor autorizate; 

- montarea se senzori de oxigen in spatiile de depozitare butelii gaze medicale si in 

cadrul zonelor din spital unde consumul de oxigen este ridicat; 

- pe usile incaperilor cu surse de gaze medicale (containerelor) se lipesc afise de 

avertizare; 

- operatorii statiilor sunt instruiti asupra pericolelor; 

- rezervoarele pentru statiile de aer comprimat sunt puse sub supraveghere ISCIR; 

- supapele de siguranta si manometrele de pe recipiente se verifica anual; 

- interventiile asupra echipamentelor de gaze medicale se face exclusiv de personal 

instruit de producator conform reglementarilor ANMDM. 

Statiile de butelii oxigen si statia de aer comprimat nu au nici un impact negativ asupra 

calitatii aerului. In cazul statiei de vacuum, din constructie, sunt luate urmatoarele 

masuri de reducere a impactului asupra calitatii aerului: aerul este evacuat in 

atmosfera numai dupa ce trece printr-un filtru bacteriologic cu grad de retentie de 

99,90%; statia de vacuum este prevazuta cu 2 filtre tip in by-pass, astfel incat in cazul 

colmatarii unuia sa poata fi folosit celalalt orificiul de evacuare a aerului aspirat este 

localizat la distanta de cai de acces personal.  
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3.3. Costurile estimative ale investiției 

3.3.1. Generalităţi 

Estimarea este realizată pe baza experientei proiectelor anterioare de acest tip, 

standard de cost ale pietei actuale.  

 

3.3.2. Inflaţie 

Inflaţia nu a fost luată în calcul, deci costruile estimate sunt actuale cu momentul 

realizării studiului de fezabilitate. 

 

3.3.4. Costrui de execuţie 

Luându-se în considerare standarde naţionale de cost pentru investiţii similare şi 
experienţa altor proiecte asemănătoare, precum şi studierea pieţei de construcţii din 
România, preţul estimat pentru investiţie este:  43,423,434.89  RON + TVA  din care: 
 

- proiectare faza PT+DDE, consultanţă şi asistenţă tehnică: 1,123,875.52 RON +TVA 

- construcţii şi montaj (C+M) :  28,411,583.44 RON +TVA 

- Dotări: 7,187,140 RON + TVA  

 

Estimarea a fost realizată pe baza preţurilor actuale de piaţă fără a se lua în calcul 

escaladări de preţuri importante. Acesată estimare este detaliată în Devizul general 

estimativ prezentat în cadrulm documentaţiei. 

 

3.4. Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a 

construcțiilor, după caz 

3.4.1. Studiu topografic 

Studiul topografic a fost actualizat şi este prezentat ca anexă.  

 

3.4.2. Studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitate a terenului 

Studiul geotehnic a fost realizat şi este prezentat ca anexă. 

 

3.5. Grafice orientative de realizare a investiției 

Realizarea lucrărilor de proiectare şi execuţie este estimată la 4 luni. Graficul de 

realizare a investiţiei este prezentat în anexă. 
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4. ANALIZA FIECĂRUI SCENARIU PROPUS 

4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta 

si prezentarea scenariului de referinta –informatii in completarea celor din SF 

 

Analiza s-a efectuat tinand cont de nevoile care au stat la baza proiectului. Nevoia de 

baza de la care porneste necesitatea proiectului, este aceea de a ameliora 

infrastructura din domeniul sanatatii publice si a serviciilor medicale, in special in 

contextul situatiei COVID-19. 

 

Pentru stabilirea duratei de referinta s-au avut in vedere urmatoarele ipoteze: 

- durata de viata a cladirii – 40 ani 

- durata de realizare a lucrarilor – 4 luni 

- durata de realizare a previziunilor (durata de referinta) – 10 ani 

 

Perioada de referinta reprezinta numarul de ani pentru care sunt furnizate previziuni in 

analiza costuri-beneficii. Intervalele de referinta pe sector – in baza practicilor 

acceptate la nivel international si recomandate de Comisia Europeana – sunt furnizate 

mai jos: 

 

Scenariul de referinta - scenariului tehnic recomandat de proiectant. Acest scenariu 

este detaliat in sectiunile anterioare ale SF-ului. 

 

4.2. Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, 

inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiţia –informatii in 

completarea celor din SF 

A. RISCURI  NATURALE  

 A.1. Fenomene meteorologice periculoase  

A 1.1. furtuni - vant puternic si/sau precipitatii masive si /sau caderi de grindina;  

A 1.2. inundatii;  

A 1.3  tornade;  

Sector Iuterv•I de referintn Sector lntervnl cle referinr!l 
Energ.ie 15-25 Dnunuri 25-30 
Apa §i mediul 30 Industrie 10 
C3i ferate 30 Alte sen:icii 15 
Po11uri si aetoportuti 25 
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A 1.4. seceta;   

A 1.5. inghet,  poduri si baraje de gheata, caderi masive de zapada, chiciura, 

polei.  

 A 2. Incendii de padure – incendii la fondul forestier, vegetatie uscata sau culturi de 

cereale paioase.  

 A 3. Avalanse  

 A 4. Fenomene distructive de origine geologica  

A 4.1. alunecari de teren ;  

A 4.2. cutremure de pamant.  

           

Detalierea si analiza factorilor de risc natural 

Investitia, prin amplesarea ei geografica nu este expusa in mod expres la furtuni si vand 

puternic. Din punct de vedere al precipitatiilor masive, a caderilor de grindina sau a 

tornadelor comuna investitia se afla intr-o situatie de risc scazut, in special cand ne 

referim la riscurile generate asupra infrastructurii rutiere cu cel ce face obiectul 

investitiei. 

Din punct de vedere al inundatiilor, zona de amplasare a investitiei nu construite este 

ferita de  aceste tipuri de riscuri, terenul nu se afla amplasat intr-o zona inundabila si 

nici in imediata apropriere de cursul, albia unui ape. 

Evenimentele climatice precum seceta sau evenimentele meteorologice specifice iernii, 

nu sunt in masura sa afecteze investitia. 

Investitia nu se afla in aproprierea unui fond forestier si nici in vecinatatea unor 

exploatatii agricole care sa amplifice riscul unor incendii. Mai mult, fiind un obiectiv de 

investitii cu caracter public, la realizarea proiectarii s-au avut in vedere toate cerinte cu 

privire la protectia impotriva acestor riscuri. 

Rezultatele studiului geotehnic, pentru evitarea riscurilor, au fost luate in considerare 

la realizarea structurii de rezistenta si a solutiilor tehnice propuse in faza de proiectare.  

 

B. RISCURI TEHNOLOGICE  

 B 1. Accidente, avarii, explozii si incendii   

B 1.1. industrie  

B 1.2. transport si depozitare produse periculoase  
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B 1.3. transporturi- transporturi terestre, aeriene si navale, inclusiv metroul, 

tunele si transport pe cablu   

B 1.4. nucleare            

B 2. Poluare ape  

 B 3. Prabusiri de constructii, instalatii sau amenajari  

 B 4. Esecul utilitatilor publice - utilitati publice vitale si de amploare: retele importante 

de radio, televiziune, telefoane, comunicatii, de energie electrica, de gaze, de energie 

termica, centralizata, de alimentare cu apa, de canalizare si epurare a apelor uzate si 

pluviale.  

 B 5. Caderi de obiecte din atmosfera sau din cosmos  

 B 6. Munitie neexplodata  

 Analiza din punct de vedere al riscurilor tehnologice, efectuata pentru investitia vizata, 

reliefeaza: 

- In zona amplasarii investitiei nu sunt identificate activitati industriale care sa 

aduca riscuri activitatii propuse, atat in faza de executie cat si in cea de 

exploatare 

- In zona amplasarii investitiei nu sunt identificate activitati de depozitare de 

produse periculoase sau deseuri 

- In zona amplasarii investitiei nu sunt identificate retele de transport complexe 

precum: transporturi terestre, aeriene si navale, inclusiv metroul, tunele si 

transport pe cablu 

- In zona amplasarii investitiei nu sunt identificate activitati nucleare 

- Investitia nu se afla in aproprierea altor cladiri sau amenajari mai vechi, care sa 

puna in pericol constructia prin prabusiri 

- Din punct de vedere al caderilor de obiecte din atmosfera sau a munitiei 

neexplodate, analiza de risc s-a facut pe baza evenimentelor istorice din zona, 

astfel de evenimente nefiind inregistrate pe amplasamentul invenstitiei 

 

C. RISCURI BIOLOGICE  

 C.1 Epidemii  

 C.2 Epizootii. 

Datorita specificului investitiei aceste tipuri de riscuri nu pot fi luate in considerare. 
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In afara de riscurile identificate mai sus, mai sunt necesare concluziile analizei si 

a urmatorilor facturi de risc: 

1. Riscul tehnic. Riscul ca obiectivul  in cauza sa nu se preteze din punct de 

vedere al activitatii/destinatiei. Acest risc este eliminat datorita bunei 

documentari si a experientei specialistilor pe care benficiarul i-a contactat in 

faza elaborarii listei cu necesitati. 

2. Riscul eficientei exploatarii. Personalul de exploatare va fi specializat iar 

competentele acestora verificate si imbunatatite continuu. 

3. Riscul financiar. Riscul nerentabilitatii. Investitiile in infrastructura, in conditiile 

lipsei altor capacitati in zona (precum autostrazi, drumuri expres, etc) pentru 

investitia in cauza este exclus. 

4. Riscul sechestrului. Acest risc nu poate avea loc in cadrul beneficiarului, 

investitia va face parte din cadrul domeniului public. 

5. Riscul politic si social. Riscul de razboi.  Situatia socio - politica a Romaniei nu supune 

beneficiarul la un asemenea risc. Talharii si vandalism. Obiectivele vor fi supravegheate  

de catre personal specializat in conformitate cu prevederile legislative in domeniul 

supravegherii si pazei obiectivelor strategice locale si nationale 

6. Riscul demografic 

- cresterea populatiei din zona peste capacitatea sistemului proiectat. La proiectarea 

sistemului s-a avut in vedere cresterea demografica. Astfel, investitia va putea fi 

exploatata in bune conditii si in cazul cresterii  populatiei conform previziunilor.  

- scaderea populatiei din zona. Acest risc este eliminat datorita: 

a. masurilor luate de autoritati privind stabilirea si sprijinirea tinerilor sa ramana 

in zona  

b. statisticilor regionale si nationale cu privire la miscarile demografice care arata 

scaderea migratiei catre zonele urbane 

7. Riscul cerintelor obligatorii. Foarte importante in aceasta categorie de riscuri este 

riscul legat de alinierea la standardele din domeniu. Prin respectarea parametrilor 

tehnici de proiectare, beneficiarul asigura  indeplinirea standardelor impuse. 
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4.4     Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii 

 
- Urmare a proiectului, se va inregistra crestearea conditiilor de desfasurare a 

activitatilor serviciilor medicale atat pentru locuitorii orasului cat si pentru 

localitati limitrofe. 

- Avand in vedere caracterul specific al lucrarilor, se vor crea noi locuri de munca 

in mod direct.  

- Protectia mediului constituie obligatia si responsabilitatea administratiei publice 

centrale si locale, precum si a tuturor persoanelor fizice si juridice, implicate in 

executia, exploatarea si intretinerea obiectivului de investitie. 

- Impactul asupra mediului , rezultat ca urmare a activitatilor de implementare, 

va fi minim si reversibil.  

- Impactul in timpul executiei va fi local, cu efecte minime la nivelul vecinatatilor. 

- In perioada de executie, gradul de poluare (sezoniera, cronica, accidentala) 

este relativ redus, materialele utilizate fiind certificate din punct de vedere 

calitativ, iar procesele tehnologice fiind asociate cu masuri de protectie a 

mediului. Procesele tehnologice nu implica utilizarea de substante toxice. 

- Per ansamblu, in perioada de executie a lucrarilor de constructii, poluarea 

aerului rezultata din activitatea de constructii-sapaturi, turnari de betoane este 

nesemnificativa. Local, în punctele de lucru de concentrare a utilajelor, se pot 

atinge valori semnificative ale concentratiilor la emisie. 

- Nu sunt factori de poluare a solului in perioada de functionare a obiectivului 

deoarece toate lucrarile de apa – canal si evacuarea rezidurilor spitalicesti se 

vor face controlat, cu materiale noi, riscul de pierderi necontrolate fiind mult 

redus. 

- Prin realizarea lucrarilor proiectate, nu va fi afectata comunitatea. Se poate 

aprecia faptul ca realizarea prezentei investitii nu va avea efecte negative 

asupra zonei. 

 
 
4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului 
de investitii  
 
Lucrarile de realizare a noului spital modular, spatiile tehnice aferente, amenajarile si 
platformele propuse prin prezentul proiect, destinat imbunatatirii serviciilor destinate 
sanatatii, sunt necesare pentru buna desfasurare a activitatilor specifice 
antipandemice.   
Realizarea proiectului de investitie va determina un impact pozitiv semnificativ asupra 
populatiei orasului judetului ca urmare a oferirii crescute de servicii spitalicesti 
comparabile cu cele mai bune modele europene contemporane, sigure si specializate.  
Este posibil sa se inregistreze un efect pozitiv global al realizarii proiectului pe 
amplasamentul propus asupra prevenirii degradarii solului prin constructia de instalatii 
noi de preluare a apelor uzate si pluviale rezultate din zona. Anticipam un efect pozitiv 
global asupra protectiei solului si a apelor subterane, ca urmare a imbunatatirii 
infrastructurii existente, respectiv a constructiei infrastructurii noi, cu respectarea 
prevederilor normativelor in vigoare. 
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Proiectul a fost dimensionat pentru a gazdui un compartiment de primiri urgente, un 
compartiment de imagistica, o farmacie cu circuit inchis, laboratoare si sectii de 
spitalizare continua si terapie intensiva.  
Sectia de spitalizare continua este formata din 42 paturi dispuse în 22 saloane si spatii 
cu functiuni suport pentru sectie. Sectia de terapie intensiva este formata din 10 paturi 
dispuse in 8 saloane si spatii cu functiuni suport pentru sectie. 

Toate spatiile create in cadrul spitalului cu regim de inaltime P+1 vor indeplini cerintele 

si normativele in vigoare pentru o buna utilizare a lor. 

Amplasamentul proiectului de investitie nu este situat intr-o zona cu receptori sensibili 

la disconfortul potential generat de realizarea obiectivelor propuse. Atat in perioada de 

executie cat si in perioada de operare, proiectul are un impact pozitiv asupra conditiilor 

si activitatilor economice locale manifestat prin: igienizarea unui teren neutilizat in 

prezent; investitia va aduce un plus, din punct de vedere logistic zonei; vor fi create 

noi locuri de munca atat pe durata realizarii cat si dupa; personalul nou angajat aduce 

un aport pozitiv la cererea comerciale din zona. 

Exista o nevoie urgenta de consolidare a nivelului de asistenta medicala primara si 

asistenta comunitara anti-Covid in regiune; noua capacitate de ingrijire va permite 

spitalului sa se concentreze pe toate cazurile asigurandu-se ingrijirea ambulatorie de 

zi si ingrijirea pe termen lung; este clara imbunatatirea infrastructurii care este in 

prezent veche; va avea loc dotarea cu echipamente medicale avansate si noi 

tehnologii.  

 

Scenariul cu proiect maximal: 

 

 

  

CAPITOLUL 1- Cheltulell pentru obtlnerea sl amenajarea terenulul 

1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.2 Amenajarea terenulul, alel, drumurl, parcarl 465,000.00 88,350.00 553,350.00 

1.3 Amenajarl pentru protectla medlulul sl aducerea la starea lnltlala 
15,000.00 2,850.00 17,850.00 

1.4 Amenajari cu relocarea/protectla utllltatllor (devlerl retele de 
100,000.00 19,000.00 119,000.00 utllltatl din amplasament) 

TOTAL CAPITOL 1 580,000,00 110,200.00 690,200.00 
--- . - - ·- -

CAPITOLUL 2 • Cheltulell pentru aslgurarea utllltatllor necesare oblectivulul 

2.1 IReallzarea utllltatilor necesare oblectlvulul I 1,Gso.000.001 313,soo.ool 1,963,500.00 

TOTAL CAPITOL 2 I 1,Gso,000.ool 313,soo.ool 1,963,500,00 
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CAPITOLUL 3 • Cheltuiell pentru prolec:tare sf •slstenta tehnica ... 
3.1 Studii de teren 3,500.00 665.00 4,165.00 
3.1.2 Raport privlnd lmpactul asupra mediulul 0.00 0.00 0.00 
3.1.3 Actuallzare studlu geo la PT 3,500.00 665.00 4,165.00 

3.2 Oocumentatli-suport sl cheltuiell pentru ellberarea 
documentatlllor sl obtlnerea de avlze, acordurl sl autorlzatll 0.00 0.00 0.00 

3.3 Expertlza tehnlca 0 .00 0.00 0.00 
3.4 Certlficarea perrormatel energetlce sl audltul energetic 5,000.00 950.00 5,950.00 
3.5 Prolectare sl lnglnerle 908,249.80 172,567.46 1,080,817.26 
3.5.l Terna de prolectare 0.00 0.00 0.00 
3.5.2 Studlu de prefezabllltate 0.00 0.00 0.00 
3.5.3 Studlu de re1ablllta1e 0.00 0.00 0.00 
3.5.4 Oocumentatlle tehnlce In vederea obtlneril de avlze, acordurl sl 

302,749.40 57,522.39 360,271.79 autorizatll 
3.5.S Prolect tehnlc sl detalil de executle 605,500.40 115,045.08 720,545.48 

3.6 Organlzarea procedurllor de achizltle 25,000.00 4,750.00 29,750.00 
3,7 Consultanta 218,000.00 41,420.00 259,420.00 
3.7.1 Managementul de prolect pentru oblectul de lnvestitll 178,000.00 33,820.00 211,820.00 
3.7.1.1 Managementul de prolect pentru oblectul de lnvestltll apllcatle 

48,000.00 9,120.00 57,120.00 POIM 
3.7.1.2 Managementul tehnlc pentru oblectul de lnvestitll 130,000.00 24,700.00 154,700.00 
3.7.2 Auditul financiar 40,000.00 7,600.00 47,600.00 
3.8 Aslstenta tehnlca 209,550.14 39,814.53 249,364.67 
3.8.l Aslslenta tehnlca din partea prolectantulul 90,824.98 17,256.75 108,081.73 
3.8.2 Supervlzare lucrarl (lncluslv Dlrlgentie de santler) 118,725.16 22,557.78 141,282.94 
TOTAL CAPITOL 3 1,369,299.94 260,166,99 1,629,466.93 

CAPITOL UL 4 · Cheltulell pentru lnveslltla de baza 

4.1 Constructll sl lnstalatll 25439394.93 4,833,485.04 30,272,879.97 
4.2 MontaJ utllaJe tehnologlce 702826.51 133,537.04 836,363.55 
4,3 UtllaJe, echlpamente tehnologlce sl runctlonale cu montaJ 4699932.3 892,987.14 5,592,919.44 
4.4 Utllaje fara montaJ sl echlpamente de transport 0.00 0.00 0.00 
4.5 Ootarl 7,187,140.00 1,365,556.60 8,552,696.60 
4.6 Active necorporale 0.00 0,00 0.00 
TOTAL CAPITOL 4 38,029,293.74 7,225,565.81 45,254,859.55 
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Scenariul fara proiect: 

- Nu prezinta costuri de inceput si nici costuri tehnice 

- Nu prezinta costuri cu echipamente si alte dotari 

- Nu exista costuri de inlocuire 

 

Veniturile si costurile de operare prezente doar in cazul scenariului cu proiect: 

- Costul cu consumul de utilitati: anul 0 – zero, anul 1 pana in anul 19 - 19 mil lei 
(din care gaze 50%, apa si canalizare 30%, energie electrica 15%, altele 5%)  

- Costul cu reparatiile curente: anul 0 – zero, anul 1 pana in anul 19 - 1 mil lei 

- Costurile cu personalul:  anul 0 – zero, anul 1 pana in anul 19 - 10 mil lei 

o Total costuri de operare anuale 30 mio lei   

- Proiectul nu genereaza venituri proprii, si nici nu presupune o valoare reziduala 

- Investitia initiala din anul 0 – 51,489 milioane lei 

 

 

 

CAPITOLUL 5 • Alie cheltulell 

5.1 Organlzare de santler 51,922.00 9,865.18 61,787.18 
5.1.1 lucrarl de constructll sl lnstalatll arerente organlzarll de santler 39,362.00 7,478.78 46,840.78 
5.1.2 Cheltulell conexe orsanlzarll 

12,560.00 
2,386.40 

14,946.40 de santler: 

5.2 Comlsloane, cote, til><e, cost credit 314,694.29 59,791.91 374,486.20 
5.2.1 Comlsloanele sl dobanzlle aferente creditulul bancll finantatoare 0.00 

0 .00 0 .00 

5.2.2 Cota aferenta ISC penlru controlul calltalll lucrarllor de 
127,196.97 

24,167.43 
151,364.40 constructll 

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru conlrolul s tatulul In amenaJarea 4,833.49 
terllorlulul, urbanism sl pentru autorlzarn lucrarllor de 25,439.39 30,272.88 
conslructll 

5.2.4 Cola aferenta e asel Soclale a Conslructorllor • CSC 142,057.92 26,991.00 169,048.92 
5.2.5 Taxe pentru acordurl, avlze conforme sl a ulorfzatla de 

20,000.00 
3,800.00 

23,800.00 conslrule/desfllnlare 
5.3 Chelluiell diverse sl neprevazute 1,420,579.17 269,910.04 1,690,489.21 
5.4 Cheltulell penlru lnformare si publlcitate 7,645.75 1,452.69 9,098.44 
TOTAL CAPITOLS 1,794,841.21 341,019.83 2,135,861.04 
' - - - - - -

CAPITOLUL 6 • Cheltulell pentru probe tel)nologlce sl teste sl predare la beneficlar 

6.1 IPregatlrca personalulul de exploatare 0.00 0.00 0.00 
6.2 I Probe lehnoloslce sl leste 0.00 0.00 0.00 
TOTAL CAPITOL 6 0,00 o.oo 0 .00 
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4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta 

financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; 

sustenabilitatea financiara  

Proiectul propus spre finantare nu va avea o rata interna de rentabilitate financiara 

pozitiva datorita faptului ca este un proiect ce nu genereaza venituri financiare , iar 

beneficiile socio-economice sunt dificil de cuantificat. Finantarea pe perioada e 

exploatare va fi asigurata de judetul Constanta. 

Analiza financiara a fost efectuata pentru o perioada de 20 ani. Metoda utilizata in 

dezvoltarea analizei financiare, a fost metoda fluxului net de numerar actualizat, fapt 

pentru care fluxurile non-monetare cum ar fi amortizarea si provizioanele nu sunt luate 

in considerare. 

In ceea ce priveste varianta incrementala, cele doua variante luate in calcul au fost: 

varianta investitie maxima, si varianta fara investitie. Au fost luate in considerare  

 totalul cheltuielilor din devizul general al investitiei, si repartizarea cheltuielilor pe 

parcursul unui singur an e implementare. In consecinta costul total al investitiei se 

ridica la 51,489 milioane lei.  

Costurile de intretinere previzionate aferente intretinerii si igienizarii cladirii se refera 

la reparatii, zugraveli, vopsitorii si alte lucrari necesarii pastrarii starii de functionare. 

Acestea se vor efectua anual si periodic. In consecinta, intretinerea curenta 

previzionata este de 1 mio lei, pentru fiecare an calendaristic. 

Analiza financiara are drept obiectiv calculul performantei financiare a proiectului 

propus pe parcursul perioadei de referinta, cu scopul de a stabili cele mai potrivite 

surse de finantare pentru acesta. Aceasta analiza se refera la sustinerea financiara si 

sustenabilitatea pe termen lung, indicatorii de performanta financiara precum si 

justificarea pentru volumul asistentei financiare necesare. 

S-a utilizat tehnica incrementala, adica determinarea fluxului de numerar al investitiei 

ca diferenta dintre fluxurile de numerar ale scenariului cu proiect si cele ale scenariului 

fara proiect. 

Avand in vedere domeniul studiat: 

- Venituri nete anual = 0    

- Costurile de operare si intretinere sunt estimate in versiunea cu proiect, cu o 

probabilitat de 95% ca ajungand la 30 milioane lei   

- Costul total de investitie, precum si reinvestitiile pe orizontul de referinta al 

proiectului = 51489437,52 lei cu TVA  

- Elementele contabile fara numerar, cum sunt amortizarea si rezervele, nu vor fi 

incluse 
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- Orizontul de timp 20 de ani, din care etapa operationala 19 ani 

- Proiectiile se executa in preturi constante 

- Rata de actualizare financiara = 4% conform regulamentului UE 480/2014 

- Rata de actualizare economica = 5% conform regulamentului UE 207/2015 

 

Proiectul se poate sustine financiar in urma investitiei derulate ca urmare a 

prevederilor anuale in bugetele institutiilor finantatoare. Necesita un ajutor 

nerambursabil pentru implementarea investitiei. Avantajul financiar rezultat din 

implementarea proiectului finantat din surse publice este prevazut a fi transferat in 

intregime catre comunitate sub forma reducerii deceselor de COVID-19, a costurilor 

sociale cu recuperarea pacientilor , a cresterii gradului de recuperare a celor suferinzi 

si implicit imbunatatirea veniturilor bugetare prin faptul ca pacientii se vor intoarce in 

campul muncii si nu vor deveni elemente de costuri medicale.  O rata financiara RIR 

<0 este acceptata pentru proiect intrucat acesta reprezinta o necesitate stringenta de 

investitie , fara a avea capacitatea proprie de a genera venituri. Acceptarea unui RIR 

financiar negativ este conditionata de un RIR economic pozitiv.  

 

Valoarea neta actualizata Financiara (VNAF/C) = - 445 MIL LEI   

- viramentele anuale bugetate au capacitatea de a acoperi costurile de operare  

Rata interna de rentabilitate (RIRF/C) < 0%  

 

Proiectul are nevoie de sustinere financiara  
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Anul de Anul de Venituri 
analiza operare lntrari financiare 

0 0 
1 1 0 
2 2 0 
3 3 0 
4 4 0 
5 5 0 
6 6 0 
7 7 0 
8 8 0 
9 9 0 

10 10 0 
11 11 0 
12 12 0 
13 13 0 
14 14 0 
15 15 0 
16 16 0 
17 17 0 
18 18 0 
19 19 0 

Anul de Anul de Venituri 
analiza operare lntrari financiare 

0 0 51,489,438 0 
1 1 0 
2 2 0 0 
3 3 0 0 
4 4 0 0 
5 5 0 0 
6 6 0 0 
7 7 0 0 
8 8 0 0 
9 9 0 0 

10 10 0 0 
11 11 0 0 
12 12 0 0 
13 13 0 0 
14 14 0 0 
15 15 0 0 
16 16 0 0 
17 17 0 0 
18 18 0 0 
19 19 0 0 

Costuri 
lesiri operare 

51,489,437.52 
30000000 
30000000 
30000000 
30000000 
30000000 
30000000 
30000000 
30000000 
30000000 
30000000 
30000000 
30000000 
30000000 
30000000 
30000000 
30000000 
30000000 
30000000 
30000000 

51,489,438 570,000,000 

RIR < 0% 

Costuri 
lesiri operare 

51,489,438 0 
. 30000000 
. 30000000 
. 30000000 
. 30000000 
. 30000000 
. 30000000 
. 30000000 
. 30000000 
. 30000000 
. 30000000 
. 30000000 
. 30000000 
. 30000000 
. 30000000 
. 30000000 
. 30000000 
. 30000000 
. 30000000 
. 30000000 

51,489,438 570,000,000 

Flux de numerar 
net 

-51489437.52 
-30000000 
-30000000 
-30000000 
-30000000 
-30000000 
-30000000 
-30000000 
-30000000 
-30000000 
-30000000 
-30000000 
-30000000 
-30000000 
-30000000 
-30000000 
-30000000 
-30000000 
-30000000 
-30000000 

(621,489,437.52 
VANF/C < 0 
R B/C 
FNC <0 

Flux de numerar 
net 

0 
-30000000 
-30000000 
-30000000 
-30000000 
-30000000 
-30000000 
-30000000 
-30000000 
-30000000 
-30000000 
-30000000 
-30000000 
-30000000 
-30000000 
-30000000 
-30000000 
-30000000 
-30000000 
-30000000 

(570,000,000.00) 
VANF/C <0 
R B/C 
FNC <0 

Flux de numerar net 
actualizat 

(51,489,437.52) 
(28,846,153.85) 
(27,736,686.39) 
(26,669,890.76) 
(25,644,125.73) 
(24,657,813.20) 
(23,709,435.77) 
(22,797,534.40) 
(21,920,706.15) 
(21,077,602.07) 
(20,266,925.06) 
(19,487,427.95) 
(18,737,911 .49) 
(18,017,222.58) 
(17,324,252.48) 
(16,657,935.08) 
(16,017,245.27) 
(15,401,197.38) 
(14,808,843.63) 
(14,239,272.72) 

(445,507,619.481 
(445,507,619.48) 

(621,489,437.52) 

Flux de numerar net 
actualizat 

(28,846,153.85) 
(27,736,686.39) 
(26,669,890.76) 
(25,644,125.73) 
(24,657,813.20) 
(23,709,435.77) 
(22,797,534.40) 
(21,920,706.15) 
(21,077,602.07) 
(20,266,925.06) 
(19,487,427.95) 
(18,737,911 .49) 
(18,017,222.58) 
(17,324,252.48) 
(16,657,935.08) 
(16,017,245.27) 
(15,401,197.38) 
(14,808,843.63) 
(14,239,272.72) 

(394,018,181.96) 
(394,018,181.96) 

(570,000,000.00) 



 
 

Creare spital modular pentru consolidarea capacității medicale a Spitalului Clinic  
de Boli Infecțioase Constanța, in contextul COVID-19 
B-dul 1 Decembrie1918, nr.4C, LOT1, Jud. Constanța                 Pag. 139 

 

In bugetul anual vor fi asigurate resursele financiare necesare functionarii in conditii 

optime, mentinerii si intretinerii rezultatelor investitiei dupa finalizarea proiectului.  

4.7. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta 

economica: valoarea actualizata  neta, rata interna de rentabilitate si raportul 

cost-beneficiu sau, dupa caz, analiza cost-eficacitate  

Pret combustibil: pe intervalul estimatiei 2022 – 2041 au fost folosite previziunile din 

scenariul evolutiei pretului la gaze naturale de 2000 USD /1000 m3.  Pentru perioada 

202– 2041, s-au luat in calcul preturi constante.  

Analiza economica evalueaza contributia proiectului la bunastarea economica a 

societatii. Spre deosebire de analiza financiara, unde logica analizei avea la baza 

perspectiva consolidata proprietar – operator asupra infrastructurii, in analiza 

economica perspectiva este cea a intregii societati. In acest sens, intrarile proiectului 

vor fi evaluate la costul lor de oportunitate, iar iesirile, la disponibilitatea consumatorilor 

de a plati. Obiectivul analizei economice este de a demonstra ca proiectul are o 

contributie pozitiva neta pentru societate si, in consecinta, merita sa fie finantat. 

Metodologia de realizare a analizei economice a implicat etapele:  

- Corectii fiscale >> Costul investitiei a fost degrevat de valoarea TVA-ulu; avand in 

vedere ca majoritatea bunurilor ce vor fi achizitionate/utilizate in proiect vor fi bunuri 

comercializabile din interiorul UE, astfel ca nu se aplica taxe de import (cca 10 mil lei 

in anul 0) 

- Conversia preturilor de piata la preturi contabile  >> au fost identificate efectele 

externe pozitive (beneficiile) si negative (costurile) pe care proiectul le genereaza la 

nivel macroeconomic. Aceste efecte apar fara compensatii monetare, astfel ca ele nu 

sunt prezentate in analiza financiara, ci estimate si evaluate in analiza economica;     

- Corectii pentru externalitati (corectie 0 mil lei anual) 

 

Efectele pozitive (beneficiile economice ale proiectului) sunt:  

- Beneficiile cuantificabile monetar:  

o Beneficii din mentinerera puterii de consum la nivel judetean (la consumatorul 

final) (ajustare taxe locale 1 mil lei anual);  

o Beneficii din recuperarea resursei umane (40 mil lei anual);  

o Beneficii din asigurarea furnizarii de servicii si pentru zonele invecinate (10 mil 

lei anual)  

o Beneficii din imbunatatirea interventiilor de specialitate (2 mil lei anual) 
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o Beneficii din reducerea diagnosticelor gresite (1 mil lei anual)  

o Investitia initiala (51,489 mil lei in anul 0) 

o    Beneficii din reducerea impactului pandemiilor (5 mil lei anual);  

 

- Beneficii necuantificabile monetar:  

o Cresterea confortului la consumatorul final  

o Diminuarea efectelor negative a imbolnavirii de Covid asupra sanatatii 

populatiei si a impactului de mediu.  

In cadrul analizei economice, pentru estimarea valorica a costurilor externe (care nu 

au fost luate in considerare in cadrul analizei financiare), au fost analizate urmatoarele 

aspecte:  

- Costuri de oportunitate, care ar putea fi constituite din pierderea de productie 

agricola sau o alta utilizare alternativa, datorata utilizarii diferite a terenului. In 

prezentul proiect nu vor utilizate noi terenuri pentru dezvoltarea proiectului.  

- Costuri rezultate din impactul asupra mediului 

 

 

In perioada de executie a lucrarilor, vor exista efecte (temporare) negative minime 

asupra mediului: poluare (praf, n oxe etc.), zgomot si perturbari ale traficului rutier. In 

vederea protejarii mediului de efectele negative identificate, beneficiarul va monitoriza 

activitatea si va suporta pe perioada de realizare a investitiei, costurile cu protejarea 

mediului. Astfel, inca din faza de proiectare s-a respectat principiul „poluatorul 

plateste”. 
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Venituri Costuri 
economice lesiri operare 

10000000 51,489,437.52 
59000000 30000000 
59000000 30000000 
59000000 30000000 
59000000 30000000 
59000000 30000000 
59000000 30000000 
59000000 30000000 
59000000 30000000 
59000000 30000000 
59000000 30000000 
59000000 30000000 
59000000 30000000 
59000000 30000000 
59000000 30000000 
59000000 30000000 
59000000 30000000 
59000000 30000000 
59000000 30000000 
59000000 30000000 

1,131,000,000 51,489,438 570,000,000 

RIR > 69% 

Flux de numerar 
net 

-41489437.52 
29000000 
29000000 
29000000 
29000000 
29000000 
29000000 
29000000 
29000000 
29000000 
29000000 
29000000 
29000000 
29000000 
29000000 
29000000 
29000000 
29000000 
29000000 
29000000 

509,510,562.48 
VANF/C > 0 
R B/C 
FNC >0 

Flux de numerar net 
actualizat 

(41,489,437.52) 
27,619,047.62 
26,303,854.88 
25,051,290.36 
23,858,371.77 
22,722,258.83 
21,640,246.50 
20,609,758.57 
19,628,341.50 
18,693,658.57 
17,803,484.35 
16,955,699.38 
16,148,285.13 
15,379,319.17 
14,646,970.64 
13,949,495.84 
13,285,234.14 
12,652,603.94 
12,050,098.99 
11,476,284.75 

308,984,867.41 
308,984,867.41 

1.82 
509,510,562.48 
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RIRE > 69 % (rata de actualizare sociala)  

- proiectul aduce suficiente beneficii economico sociale in zona de implementare 
a proiectului 

VANE > 0 (valoare pozitiva > 300 mil lei)  

- la nivel global, proiectul are un impact pozitiv prin beneficiile aduse in economie 

 

4.8. Analiza de senzitivitate. 

Analiza de senzitivitate este o tehnica de evaluare cantitativa a impactului modificarii 

unor variabile de intrare asupra rentabilitatii proiectului investitional. Instabilitatea 

mediului economic caracteristic Romaniei presupune existenta unei palete variate de 

factori de risc care mai mult sau mai putin probabil pot influenta performanta 

previzionata a proiectului. Acesti factori de risc se pot incadra in doua categorii:  

- categorie care poate influenta costurile de investitie;  

- categorie care poate influenta elementele cash-flow-ului previzionat.  

Venituri 
lntrari economice lesiri 

51,489,438 10000000 51,489,438 
59000000 -

0 59000000 -
0 59000000 -
0 59000000 -
0 59000000 -
0 59000000 -
0 59000000 -
0 59000000 -
0 59000000 -
0 59000000 -
0 59000000 -
0 59000000 -
0 59000000 -
0 59000000 -
0 59000000 -
0 59000000 -
0 59000000 -
0 59000000 -
0 59000000 -

1,131,000,000 51,489,438 

Costuri 
operare 

0 
30000000 
30000000 
30000000 
30000000 
30000000 
30000000 
30000000 
30000000 
30000000 
30000000 
30000000 
30000000 
30000000 
30000000 
30000000 
30000000 
30000000 
30000000 
30000000 

570,000,000 

Flux de numerar 
net 

10000000 
29000000 
29000000 
29000000 
29000000 
29000000 
29000000 
29000000 
29000000 
29000000 
29000000 
29000000 
29000000 
29000000 
29000000 
29000000 
29000000 
29000000 
29000000 
29000000 

561,000,000.00 
VANF/C >0 
R 8/C 
FNC >0 

Flux de numerar net 
actualizat 

10,000,000.00 
27,619,047.62 
26,303,854.88 
25,051 ,290.36 
23,858,371.77 
22 ,722,258.83 
21,640,246.50 
20,609,758.57 
19,628,341 .50 
18,693,658.57 
17,803,484.35 
16,955,699.38 
16,148,285.13 
15,379,319.17 
14,646,970.64 
13,949,495.84 
13,285,234.14 
12,652,603.94 
12,050,098.99 
11,476,284.75 

360,474,304.93 
360,474,304.93 

1.82 
561,000,000.00 
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Scopul analizei de senzitivitate este:  

- identificarea variabilelor critice ale proiectului, adica acelor variabile care au cel 

mai mare impact asupra rentabilitatii sale. Variabilele critice sunt considerate acei 

parametri pentru care o variatie de 1% provoaca o variatie cu 5% a valorii actuale 

nete;  

- evaluarea generala a robustetii si eficientei proiectului;  

- aprecierea gradului de risc: cu cat numarul de variabile critice este mai mare, cu 

atat proiectul este mai riscant;  

- sugereaza masurile care ar trebui luate in vederea reducerii riscurilor proiectului. 

Indicatorii luati in calcul pentru analiza senzitivitatii sunt indicatorii de performanta 

financiara (RIRF, VNAF) si indicatorii de performanta economica (RIRE si VANE). 

Proiectul propus spre finantare nu are o rata interna de rentabilitate financiara pozitiva 

din cauza faptului ca este un proiect care nu genereaza venituri financiare, iar mare 

parte din beneficiile socio-economice sunt greu cuantificabili. Astfel, oricat am scadea 

cheltuielile de operare intr-un scenariu optimist, si le-am creste intr-un scenariu 

pesimist, proiectul neinregistrand venituri, va avea RIR si Valoare actualizata neta 

negative. 

 

Etapele analizei de senzitivitate sunt: 

1. Identificarea variabilelor de intrare susceptibile a avea o influenta importanta asupra 

rentabilitatii financiare si asupra viabilitatii economice a proiectului 

2. Formularea ipotezelor privind abaterile variabilelor de intrare de la valorile probabile 

3. Recalcularea valorilor indicatorilor de performanta in ipoteza realizarii abaterilor 

estimate 
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Senzitivitatea indicatorilor de performanta financiara 

1. variatia costului investitiei +1% 

 

 

 

  

Costuri 
lesiri operare 

52,004,33 l.90 
30000000 
30000000 
30000000 
30000000 
30000000 
30000000 
30000000 
30000000 
30000000 
30000000 
30000000 
30000000 
30000000 
30000000 
30000000 
30000000 
30000000 
30000000 
30000000 

52,004,332 570,000,000 

RIR < 0% 

Flux de numerar 
net 

-52004331.9 
-30000000 
-30000000 
-30000000 
-30000000 
-30000000 
-30000000 
-30000000 
-30000000 
-30000000 
-30000000 
-30000000 
-30000000 
-30000000 
-30000000 
-30000000 
-30000000 
-30000000 
-30000000 
-30000000 

(622,004,331.90\ 
VANF/C < 0 
R 8/C 
FNC <0 

Flux de numerar net 
actualizat 

(52,004,331.90) 
(28,846,153.85) 
(27,736,686.39) 
(26,669,890.76) 
(25,644,125.73) 
(24,657,813.20) 
(23,709,435.77) 
(22,797,534.40) 
(21,920,706.15) 
(21,077,602.07) 
(20,266,925.06) 
(19,487,427.95) 
(18,737,911 .49) 
(18,017,222.58) 
(17,324,252.48) 
(16,657,935.08) 
(16,017,245.27) 
(15,401,197.38) 
(14,808,843.63) 

/ 14,239,272.72 
!446,022,513.861 

(446,022,513.86) 

(622,004,331.90) 
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2. variatia costului operational +1% 

 

 

 

  

Costuri 
lesiri operare 

51,489,437.52 
30300000 
30300000 
30300000 
30300000 
30300000 
30300000 
30300000 
30300000 
30300000 
30300000 
30300000 
30300000 
30300000 
30300000 
30300000 
30300000 
30300000 
30300000 
30300000 

51 ,489,438 575,700,000 

RIR < 0% 

Flux de numerar 
net 

-51489437.52 
-30300000 
-30300000 
-30300000 
-30300000 
-30300000 
-30300000 
-30300000 
-30300000 
-30300000 
-30300000 
-30300000 
-30300000 
-30300000 
-30300000 
-30300000 
-30300000 
-30300000 
-30300000 
-30300000 

(627,189,437.52 
VANF/C < 0 
R 8/C 
FNC <0 

Flux de numerar net 
actualizat 

(51 ,489,437.52) 
(29,134,615.38) 
(28,014,053.25) 
(26,936,589.67) 
(25,900,566.99) 
(24,904,391.33) 
(23,946,530.13) 
(23,025,509.74) 
(22,139,913.21) 
(21,288,378.09) 
(20,469,594.32) 
(19,682,302.23) 
(18,925,290.60) 
(18,197,394.81) 
(17,497,495.01) 
(16,824,514.43) 
(16,177,417.72) 
(15,555,209.35) 
(14,956,932.07) 
(14,381,665.45 

(449,447,801.30 
(449,447,801.30) 

(627,189,437.52) 
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Senzitivitatea indicatorilor de performanta economica 

 

1. variatia costului investitiei +1% 

O crestere cu 600% a costului investitiei va genera RIRE egal cu zero 

 

 

  

Venituri Costuri 
economice lesiri operare 

10000000 52,004,332 0 
59000000 - 30000000 
59000000 - 30000000 
59000000 - 30000000 
59000000 - 30000000 
59000000 - 30000000 
59000000 - 30000000 
59000000 - 30000000 
59000000 - 30000000 
59000000 - 30000000 
59000000 - 30000000 
59000000 - 30000000 
59000000 - 30000000 
59000000 - 30000000 
59000000 - 30000000 
59000000 - 30000000 
59000000 - 30000000 
59000000 - 30000000 
59000000 - 30000000 
59000000 - 30000000 

1,131,000,000 52,004,332 570,000,000 

Flux de numerar 

net 

(42,004,332 
29000000 
29000000 
29000000 
29000000 
29000000 
29000000 
29000000 
29000000 
29000000 
29000000 
29000000 
29000000 
29000000 
29000000 
29000000 
29000000 
29000000 
29000000 
29000000 

508,995,668.10 
VANE/C >0 
R 8/C 
FNC >0 

Flux de numerar net 
actualizat 

(42,004,331.90) 
27,619,047.62 
26,303,854.88 
25,051,290.36 
23,858,371.77 
22,722,258.83 
21,640,246.50 
20,609,758.57 
19,628,341.50 
18,693,658.57 
17,803,484.35 
16,955,699.38 
16,148,285.13 
15,379,319.17 
14,646,970.64 
13,949,495.84 
13,285,234.14 
12,652,603.94 
12,050,098.99 
11,476,284.75 

308,469,973.04 
308,469,973.04 

1.82 
508,995,668.10 
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2. variatia costului operational +1% 

O crestere cu 180% a costurilor operationale va genera RIRE egal cu zero. 

 

Concluzie: este o singura variabila critica in cadrul proiectului – cea a costurilor 

operationale. 

Proiectul propus spre finantare nu are o RIR financiara pozitiva intrucat nu 

genereaza venituri financiare. Astfel incat oricat am scadea sau am urca 

costurile operationale si de investitie, rentabilitatea financiara si valoarea 

actualizata neta vor fi negative. 

  

4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor  

Analiza calitativa a riscurilor a fost realizata pornind de la rezultatele analizei de 

senzitivitate si luand in considerare incertitudinile generate de elemente care nu au 

fost reflectate direct in analiza financiara si analiza economica 

Venituri Costuri 
economice lesiri operare 

10000000 51,489,438 0 
59000000 - 30300000 
59000000 - 30300000 
59000000 - 30300000 
59000000 - 30300000 
59000000 - 30300000 
59000000 - 30300000 
59000000 - 30300000 
59000000 - 30300000 
59000000 - 30300000 
59000000 - 30300000 
59000000 - 30300000 
59000000 - 30300000 
59000000 - 30300000 
59000000 - 30300000 
59000000 - 30300000 
59000000 - 30300000 
59000000 - 30300000 
59000000 - 30300000 
59000000 - 30300000 

1,131,000,000 51 ,489,438 575,700,000 

Flux de numerar 

net 

(41 ,489,438 
28700000 
28700000 
28700000 
28700000 
28700000 
28700000 
28700000 
28700000 
28700000 
28700000 
28700000 
28700000 
28700000 
28700000 
28700000 
28700000 
Lij /UUUUU 
28700000 
28700000 

503,810,562.48 
VANE/C >0 
R 8/C 
FNC >0 

Flux de numerar net 
actualizat 

(41 ,489,437.52) 
27,333,333.33 
26,031,746.03 
24,792,139.08 
23,611,561.03 
22,487,200.98 
21,416,381.88 
20,396,554.17 
19,425,289.69 
18,500,275.90 
17,619,310.38 
16,780,295.60 
15,981,233.90 
15,220,222.76 
14,495,450.25 
13,805,190.72 
13,147,800.68 
1L,oL1,/14.~J 
11,925,442.79 
11,357,564.57 

305,359,271.15 
305,359,271.15 

1.80 
503,810,562.48 
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Etape: 

1. Stabilirea contextului presupune stabilirea premiselor care stau la baza analizei 

riscurilor, definirea obiectivelor entitatii care promoveaza proiectul, stabilirea 

parametrilor externi si interni care vor fi luati in considerare in gestionarea riscului, 

variabilele ce vor fi luate in calcul pentru identificarea riscurilor, metoda de analiza si 

estimare a riscurilor precum si fundamentarea indicatorilor de performanta care vor fi 

utilizati pentru evaluarea riscurilor.  

2. Identificarea riscurilor aferente obiectivului de investitii se face pe baza variabilelor 

stabilite in context. Scopul acestei etape este de a genera o lista a potentialelor riscuri 

pe baza acelor evenimente care ar putea crea, intensifica, impiedica, degrada, 

accelera sau intarzia indeplinirea obiectivelor proiectului. Este foarte importanta 

identificarea tuturor riscurilor, inclusiv a celor asociate cu nevalorificarea unei 

oportunitati. Orice risc ramas neidentificat la aceasta etapa nu va fi luat in considerare 

in analizele ulterioare. Identificarea riscurilor poate fi condusa in sensul „cauza – efect” 

(la ce conduce aparitia unui eveniment identificat) sau „efect – cauza” (ce rezultate 

sunt incurajate sau evitate si cum incercam sa le prevenim) 

3. Analiza riscului va furniza date pentru realizarea estimarii riscului, precum si pentru 

luarea deciziilor referitoare la necesitatea de tratare sau nu a riscurilor. Analiza 

riscurilor se va face pe baza metodei stabilite in context si care se adapteaza cel mai 

bine caracteristicilor proiectului si obiectivelor partilor implicate in proiect. Estimarea 

riscurilor se face pe baza rezultatelor analizei riscurilor si contribuie la stabilirea 

riscurilor care necesita tratare. Aceasta etapa implica compararea nivelului de risc 

determinat  cu cel considerat acceptabil si stabilit in momentul luarii in considerare a 

contextului.  

Riscurile potentiale ale proiectului identificate pe diferite niveluri si strategiile de 

abordare a acestora, sunt: 

a. Neatribuirea contractelor de lucrari in termenul necesar, nu permite finalizarea 

proiectului in orizontul de timpul planificat. Masuri de management: Realizarea fiselor 

de date pentru atribuirea contractului de lucrari in conformitate cu legislatia in vigoare; 

Urmarirea solutionarii in termen a eventualelor contestatii depuse in perioada de 

atribuire a contractelor de lucrari;  

b. Contestatii numeroase asupra procedurilor de atribuire a contractelor pot 

determina intarzieri in atribuirea contractelor ce nu permit finalizarea proiectului in 

orizontul de timpul planificat. Masuri de atenuare: Prestatorul va completa sau ajusta 

documentatiile de atribuire astfel incat acestea sa raspunda cerintelor legislatiei din 

domeniul achizitiilor publice.  
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c. Influentarea implementarii proiectului de conditii externe economice si politice. 

Masuri de atenuare: Identificarea componentelor celor mai sensibile ale contractului 

la fluctuatiile mediului extern si stabilirea unor planuri de rezerva pentru situatiile limita 

d. Intarzieri in adoptarea unor decizii cu impact asupra implementarii proiectului. 

Masuri atenuare: Vor fi evaluate si monitorizate in permanenta activitatile si rezultatele 

e. Planificarea defectuoasa a activitatilor si resurselor necesare implementarii 

proiectului. Masuri de atenuare: Monitorizarea continua si atenta 

f. Intarzieri care pot sa apara datorita unor conditii exceptionale/adverse ale vremii. 

Masuri de atenuare: clauzele contractuale aferente din contractul de executie al 

lucrarilor vor avea ca scop limitarea costurilor suplimentare, dar mai ales limitarea 

intarzierilor in executia lucrarilor. 

g. Aparitia de cheltuieli suplimentare (majorare de preturi, lucrari suplimentare). 

Masuri de atenuare: Bugetul proiectului are prevazuta suma la cheltuieli diverse si 

neprevazute pentru situatiile imprevizibile 

h. Lucrari care nu sunt realizate corect din punct de vedere tehnic. Masuri de 

atenuare: Respectarea cu strictete a procedurilor tehnice 

i. Aparitia unor situatii neprevazute privind calitatea terenului, chiar daca studiile de 

specialitate au fost realizate conform legislatiei si normelor in vigoare, ceea ce poate 

determina modificarea solutiei tehnice, cu influente asupra eligibilitatii cheltuielilor. 

Masuri atenuare: propune beneficiarului solutii pentru pastrarea in parametrii a 

cheltuielilor 

Accidente potentiale in perioada de execuie 

Pentru evitarea oricaror situatii de risc si accidente in tipul perioadei de executie a 

lucrarilor de constructii, proiectul prevede obligatia titularului proiectului/ 

constructorului de a respecta prescriptiile tehnice de exploatare si de intretinere ale 

utilajelor folosite. 

Strict legat de executie, riscurile sunt de tipul celor care se produc pe santierele de 

constructii, fiind generate de indisciplina si de nerespectarea de catre personalul 

angajat a regulilor si normativelor de protectia muncii sau/si de neutilizarea 

echipamentelor de protectie. 

Populatia din zona poate fi afectata de lucrari neterminate sau in curs, nesemnalizate 

ori fara elemente de avertizare - excavatii, fire electrice cazute etc. Victimele sunt de 

obicei cei mai putin avizati, atrasi de caracterul de noutate al santierului, iar perioada 

cea mai nefasta este a zilelor cand nu se lucreaza si controlul accesului in santier este 

mai redus. De aceea, securizarea locatiei santierului este necesara pe toata perioada 

de executie a lucrarilor proiectate, de la inceperea si pana la finalizare.  
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Pentru reducerea la minim a riscurilor este necesara respectarea perioadei de 

executie si a prevederilor proiectului care stau la baza executarii lucrarilor de 

constructii. 

Este obligatorie realizarea unor depozite securizate pentru toate materialele de 

constructii ce pot genera riscuri printr-o manipulare improprie, inchise accesului 

oricarui muncitor neautorizat din santier sau altor persoane straine 

Masuri de prevenire a accidentelor in faza de executie:  

- Aceste masuri sunt luate de antreprenorul general si de subcontractanti cu 
respectarea legislatiei privind protectia muncii, paza contra incendiilor, paza si 
protectia civila, regimul deseurilor, etc. De asemenea, se vor respecta 
prevederile proiectului de executie, a caietelor de sarcini, a legilor si 
normativelor privind calitatea in constructii.  

- Succint, masurile se refera la:  

✓ controlul accesului persoanelor in santier 

✓ verificarea la intrarea in lucru, in special la reluarea saptamanala, a sprijinirilor la 

excavatii sau alte sustineri 

✓ verificarea inainte de intrarea la lucru, a utilajelor, mijloacelor de transport si a 

echipamentelor pentru a constata integritatea si buna lor functionare  

 ✓ controlul strict al personalului muncitor privind disciplina in santier 

✓ instalarea si verificarea indicatoarelor de interzicere a accesului in anumite zone, a 

celor de pericol  

✓ realizarea de imprejmuiri, semnalizari si alte avertizari pentru a delimita zonele de 

lucru  

✓ verificarea la perioade normate a instalatiilor electrice, de aer comprimat, etc.  

 

Din perspectiva domeniului impactat, riscurile analizate au fost clasificate in :  

- Tehnice – proasta executie a lucrarilor -  evaluare risc=mic 

- Financiare – cresterea preturilor de achizitie – evaluare risc=mic 

- Legale – nerespectarea procedurilor de achizitie – evaluare risc=mic 

- Institutionale – lipsa colaborarii – evaluare risc=mica 

- Control si monitorizare – abaterea de la evolutia prognozata – evaluare 
risc=mic 

- Informational – fluxul de extragere a informatiei – evaluare risc=mica 
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5. SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMICA OPTIMA, RECOMANDATA 

5.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, 

economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor – informatii in completarea celor 

din SF 

 

Analiza optiunii A – optiunea de a nu face nimic 

Aceasta optiune presupune ca sa nu se efectueze nici o investitie iar situatia sa ramana 

asa cum este in momentul de fata si anume sa nu se realizeze nici o investitie. 

 

Nerealizarea nici unei investitii are urmatoarele dezavantaje majore: 

• Pierderea/imposibilitatea folosirii în viitor a infrastructurii existente, deoarece o 

dată cu trecerea timpului starea acestia se agravează şi nu va mai putea fi 

folosită sau doar in mica masura 

• Imposibilitatea de a acorda servicii medicale la standarde conform legislatiei 

actuale si a necesitatilor din sectorul medical 

• Cresterea riscurilor de imbolnavire 

• Cresterea costurilor cu serviciile medicale datorita incarcarii locatiilor din 

vecinatate 

• Cresterea  timpilor de interventie in cazul unor boli si tratamente 

 

Indirecte: 

• Păstrarea decalajului dintre Romania şi U.E., decalaj care se încearcă a fi 

diminuat odată cu poziţia României de stat membru U.E. 

• Creşterea migraţiei populatiei din zona către alte zone; 

• Ineficientizarea Administraţiei Locale-prin imposibilitatea de a realiza 

infrastructuri de interes local; 

• Reducerea timpului pacientilor afectat muncii 

 

Avantajele minore ale variantei zero: 

➢ Nu necesită investitie, situaţia ar rămâne aceeaşi. 

 

Analiza implicaţiilor financiare ale variantei zero: 

Nivel investional: 0 ron 
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Analiza optiunii B – optiunea de a face maximul 

Aceasta optiune presupune realizarea si implementarea scenariului propus de catre 

proiectant. 

Avantajele majore ale optiunii B – optiunea de face maximul 

 

Directe: 

• Posibilitatea de a acorda servicii medicale la standarde conform legislatiei actuale 

• Reducerea riscurilor de imbolnavire 

• Reducerea costurilor cu serviciile medicale datorita spatiilor si instlatiilor reabilitate 

• Realizarea pe plan local/national a unor interventii ce pana acum se puteau face doar 

in exterior 

• Reducerea timpilor de interventie in cazul unor boli si tratamente 

 

Indirecte: 

• scăderea disparităţilor dintre zona de impact şi restul regiunilor; 

• scăderea discrepanţelor de ordin economic, social, cultural, investiţional dintre 

ţara  noastră şi statele membre U.E. 

• stoparea sau măcar diminuarea migraţiei populaţiei din zona în cauză către 

mediul urban sau alte zone cu nivel sporit al calităţii vieţii.; 

• creşterea atractivităţii zonei din punct de vedere al investiţiilor 

• creşterea veniturilor populaţiei din zonă datorită maririi timpului mai mare pe 

care il poate acorda muncii 

• creşterea calităţii vieţii prin alinierea la standardele satisfăcătoare de confort; 

 

Dezavantaje minore ale optiunii B – optiunea de face maximul 

- cost investitional ridicat 

 

Metode ce atenuare a dezavantajelor optiunii B – optiunea de face maximul 

- apelarea la o sursa de finantare publica 
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5.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) – 

informatii in completarea celor din SF 

Analiza comparativa a optiunilor avute la dispozitie  

Criteriile avuta in vedere la realizarea analizei comparative a optiunilor sunt 

urmatoarele: 

- Reducerea costurilor cu utilitatile  

- Contributia la imbunatatirea serviciilor social-medicale 

- Contributia la reducerea riscului de imbolnavire 

- Reducerea riscurilor de aparitie a unor boli prin netratarea la timp a acestora 

- Contributia la dezvoltarea zonelor din Romania 

- Contributia la dezvoltarea economica a zonei 

- Contributiua la dezvoltarea sociala a zonei 

- Contributia la reducerea migratiei persoanelor tinere din zona 

- Contributia la cresterea veniturilor populatiei in zona 

- Nivelul investitional pe care il implica 

CRITERII DE ANALIZA OPTIUNEA A OPTIUNEA B 

Acordarea de servicii de educatie 0 8 

 Contributia la imbunatatirea serviciilor de 

educatie 
0 8 

Contributia la reducerea riscului de abandon 

scolar 
0 8 

Contributia la dezvoltarea zonelor din Romania 0 5 

 Contributia la dezvoltarea economica a zonei 0 5 

Contributiua la dezvoltarea sociala a zonei 0 4 

Contributia la reducerea migratiei persoanelor 

tinere  
0 4 

Contributia la cresterea veniturilor populatiei in 

zona 
0 7 

Nivelul investitional pe care il implica 10 0 

TOTAL 10 57 

Tabel   analiza comparativa a optiunilor avute in vedere 

 

minim Modul de notare maxim 
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0   10 

 

Modalitatea de notare 

 

Grafic   – analiza comparativa a optiunilor avute in vedere 

 

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: 

5.4.1. indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, 

exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj 

(C+M), în conformitate cu devizul general; 

Luându-se în considerare standarde naţionale de cost pentru investiţii similare şi 
experienţa altor proiecte asemănătoare, precum şi studierea pieţei de construcţii din 
România, preţul estimat pentru investiţie este  43,423,434.89  RON + TVA  din care: 
 

- proiectare faza PT+DDE, consultanţă şi asistenţă tehnică: 1,123,875.52 RON +TVA 

- construcţii şi montaj (C+M) :  28,411,583.44 RON +TVA 

- Dotări: 7,187,140 RON + TVA  

 

0 2 4 6 8 10 12

Acordarea de servicii de educatie

 Contributia la imbunatatirea serviciilor de educatie

Contributia la reducerea riscului de abandon scolar

Reducerea riscurilor de aparitie a delicventei

Cresterea timpului acordat educatiei copiilor

Contributia la dezvoltarea zonelor rurale din Romania

 Contributia la dezvoltarea economica a zonei

Contributiua la dezvoltarea sociala a zonei

Contributia la reducerea migratiei persoanelor tinere…

Contributia la cresterea veniturilor populatiei in zona

Nivelul investitional pe care il implica

Punctaj analiza multicriteriala

OPTIUNEA B OPTIUNEA A• • 
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5.4.2. indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente 

fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de 

investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, 

normativele și reglementările tehnice în vigoare; 

 

 

5.4.3. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, 

stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții; 

In paragrafele aferente analizei cost-beneficiu atat pentru analiza financiara, cat si 

pentru cea economica se gasesc indicatorii calculati privind Rata de actualizare, RIR, 

Raportul cost/beneficiu, Valoarea actualizata neta in functie de diferite scenarii (analiza 

s-a efectuat in preturi curente). Din motive obiective nu se poate aplica o metodologie 

cantitativa de previziune a cererii de servicii medicale, fapt pentru care estimarile au in 

vedere opinia expertilor asupra impactului asteptat al proiectului. Acest tip de estimare 

este aproximativ. 

• Suprafata conform Extras de Carte Funciara 255427 din 22.12.2021 
BILANT TERITORIAL 

Suprafata teren *(S.t.): 6,366.0 mp 
EXISTENT* PROPUS 

Suprafata Suprafata Suprafata Suprafata 
Construita Desfasurata Construita Desfasurata 

(S.c.) (S.d.) (S.c.) (S.d.) 

I 2,161.0 mpl 3,143.0 mp 

Cota Utilizare Teren 
(C.U.T. = --- 0.49 
S.d. / S.t.) 

Procent Ocupare Teren 
(P.O.T. = 0.00% 43.37% 
S.c. I S.t.) 

Constructii propuse 2,761.0 mp 3,143.0 mp 
Spital modular Parter + 1 2,723.0 mp 3,105.0 mp 
Anexa Gaze medicale Parter 38.0 mp 38 

Platforme tehnice propuse 165.0 mp ---
Platforma chillere 90.0 mp ---
Platforma grup electrogen 75.0 mp 

Amenajari exterioare 100.00 % din S.t. 56.63 % din S.t. 

Suprafata totala 6,366.0 mp 3,605.0 mp 

Alei si parcaje 2,582.0 mp 40.6% 2,140.0 mp 33.6% 

Suprafata inierbata 3,784.0 mp 59.4% 1,465.0 mp 23.0% 

Arbori 57 20 
Numar paturi in spital - 52 

Suprafata spatiu inierbat per pat - 28.2 

Locuri parcare incinta 32 40 
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- Valoarea neta actualizata a proiectului este suma fluxurilor de numerar actualizat al 

proiectului. 

- Rata de rentabilitate interna (RIR) este definita ca rata de actualizare care aduce la 

zero valoarea neta actualizata a fluxurilor de costuri ai beneficii ale investitiilor 

- Raportul Beneficiu/Cost este valoarea actualizata a beneficiilor proiectului impartit 

la valoarea actualizata a costurilor proiectului 

- Costul social al serviciilor de sanatate se concentreaza asupra cheltuielilor privind 

serviciile si produsele medicale facute. Exista circumstanta care introduce un 

aspect de evaluare complex deoarece deciziile adoptate de administratorii publici 

reflectă nu numai evaluarea impactului negativ al bunului necomercial, ci si alte 

tipuri de considerente .  

Indicatorii calitativi pentru obiectivul de investitie pot fi grupati in : infrastructura de 

sanatate imbunatatita; fluxuri medicale corecte conform Normativelor in vigoare; 

servicii medicale performante; personal medical calificat stabilizat prin angajare ; ani 

de viata sanatoasa de care se pot bucura pacientii fara a avea limitari din cauza unor 

epidemii ; servicii medicale accesibile pentru toate categoriile sociale. 

In paragrafele aferente analizei cost-beneficiu atat pentru analiza financiara, cat si 

pentru cea economica se gasesc indicatorii calculati privind Rata de actualizare, RIR, 

Raportul cost/beneficiu, Valoarea actualizata neta in functie de diferite scenarii (analiza 

s-a efectuat in preturi curente). Din motive obiective nu se poate aplica o metodologie 

cantitativa de previziune a cererii de servicii medicale, fapt pentru care estimarile au in 

vedere opinia expertilor asupra impactului asteptat al proiectului. Acest tip de estimare 

este aproximativ. 

- Valoarea neta actualizata a proiectului este suma fluxurilor de numerar actualizat al 

proiectului. 

- Rata de rentabilitate interna (RIR) este definita ca rata de actualizare care aduce la 

zero valoarea neta actualizata a fluxurilor de costuri ai beneficii ale investitiilor 

- Raportul Beneficiu/Cost este valoarea actualizata a beneficiilor proiectului impartit 

la valoarea actualizata a costurilor proiectului 

- Costul social al serviciilor de sanatate se concentreaza asupra cheltuielilor privind 

serviciile si produsele medicale facute. Exista circumstanta care introduce un 

aspect de evaluare complex deoarece deciziile adoptate de administratorii publici 
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reflectă nu numai evaluarea impactului negativ al bunului necomercial, ci si alte 

tipuri de considerente .  

Indicatorii calitativi pentru obiectivul de investitie pot fi grupati in : infrastructura de 

sanatate imbunatatita; fluxuri medicale corecte conform Normativelor in vigoare; 

servicii medicale performante; personal medical calificat stabilizat prin angajare ; ani 

de viata sanatoasa de care se pot bucura pacientii fara a avea limitari din cauza unor 

epidemii ; servicii medicale accesibile pentru toate categoriile sociale. 

 

5.4.4. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni. 

Durata estimată pentru realizarea lucrărilor de construcţie este de 4 luni.  

 

5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările 

specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor 

cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al 

propunerilor tehnice 

Pentru dimensionarea, echiparea şi utilarea diferitelor funcţiuni ale spitalului s-au 

respectat standardele naţionale şi internaţionale în vigoare. 

 

5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a 

analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la 

bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, 

fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.  

Proiectul promovat de catre Primaria Municipiului Constanta in parteneriat cu 

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta , intitulat „Creare spital modular 

pentru consolidarea capacității medicale a SpitaluluiClinic de Boli Infecțioase 

Constanța, in contextul COVID-19” finantat prin fonduri nerambursabile, conform 

contractului de finantare nr. 706 / 16.11.2021, cod SMIS alocat 148271, in cadrul 

Porgramului Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020.  Axa Prioritara (AP) 9 

Protejarea Sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul 

Specific (OS) 9.1 Cresterea Capacitatii de gestionare a crrizei sanitare COVID-19.  

Pentru cheltuielile neeligibile se va utiliza bugetul local al Consiliului Local al 

Municipiului Constanta.        
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6. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME 

6.1 Certificat de urbanism - nr 610 / 11.04.2022  

6.2 Extras de Carte Funciara  - nr 255427 / UAT Constanta / 22.12.2021 

6.3 Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului 

- Decizia etapei de incadrare nr 270 / 19.05.2022 

6.4 Avize conforme privind asigurarea utilităţilor 

 S-au depus documentaţii pentru obţinerea urmtoarelor avize: 

- alimentare cu apa – RAJA  nr. 743 / 47490 / 19.05.2022 

- canalizare – RAJA nr. nr. 743 / 47490 / 19.05.2022 

- alimentare cu energie electrica – E-DISTRIBUTIE nr.10121975 / 23.05.2022 

- alimentare cu energie termica – RADET nr. 7357 / 18.05.2022 

- telefonizare – ORANGE nr. 344/23.05.2022 

- securitarea la incendiu – ISU nr. 3703792 / 20.05.2022  

- sanatatea populatiei – DSP 11195R / 05.05.2022 

 

7. IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI 

7.1. Informatii privind entitatea responsabila cu implementarea investitiei 

Entitatea responsabilă cu implementarea proiectului este Unitatea Teritorial 

Administrativa Constanta prin Primaria Municipiului Constanta şi Spitalul Clinic de 

Boli Infectioase Constanta.  

 

7.2. Strategia de implementare a investitiei 

Strategia de implemantare a investitiei se va constitui în funcţie de fondurile 

accesate de către Beneficiar, în conformitate legislaţia în vigoare şi constau din 

fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat / bugetul local, credite 

externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte 

surse legal constituite. 

Durata estimata de implementare a obiectivului de investitii, respectiv durata de de 

executie este de 4 luni, conform graficului anexat – Anexa 4. 

Din punct de vedere al perioadei necesare, investiţia se poate implementa în 

conformitate cu graficul prezentat, ce are un caracter informativ. 
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7.3. Strategia de exploatare / operare şi întreţinere 

Pentru desfasurarea in conditii de maxima siguranta si eficienta a actului 

medical, se va avea in vedere urmarirea comportarii in timp a cladirii proiectate, 

inclusiv a instalatiilor aferente acestora, precum si realizarea fara intarziere a 

lucrarilor de intretinere curenta necesare. 

Este necesar ca in fiecare an sa se realizeze evaluarea starii de degradare 

a cladirii proiectate si identificarea defectiunilor aparute, precum si stabilirea 

gradului de urgenta a interventiilor. 

Functionarea corecta a retelelor de canalizare se va verifica cel putin de 

doua ori pe an (toamna si primavara) sau dupa evenimente meteorologice extreme, 

ce pot afecta buna functionare a acestora. 

Controlul echipamentelor electrice ce tin de siguranta desfasurarii activitatii 

medicale se vor verifica permanent si se va interveni ori de cate ori sunt semnalate 

avarii. 

Furnizorul echipamentelor care se vor monta va livra, odată cu furnitura, următoarele 

documente:  

 cartea tehnică a produsului;  

 manualul /planul de întreținere / inspecții și reparații;  

 instrucţiunile de exploatare / operare;  

 lista pieselor de schimb pentru doi ani de funcţionare  

Furnizorul poate acorda asistenţă tehnică şi service (inclusiv piese de schimb) pe 

toată durata de viaţă a echipamentului, în baza unui contract de service. 

 

7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale 

In perioada de realizare a investiției se recomanda constituirea unei echipe de 

implementare, care sa cuprindă cel puțin următoarele posturi: 

-        Manager de proiect 

-        Responsabil financiar 

-        Responsabil tehnic 

In perioada de exploatare a investiției, Beneficiarul va trebui sa constituie o echipa 

de urmărire curenta si intervenții, care sa cuprindă cel puțin următoarele poziții: 

-        Responsabil tehnic cu mentenanța si întreținerea 

LJ 

• 
LJ 

• 
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-        Responsabil tehnic cu mentenanța si întreținerea echipamentelor si 

instalațiilor 

Beneficiarul care administrează si exploatează obiectivul poate realiza lucrările de 

urmărire curenta si intervenții cu personal propriu, sau cu persoane fizice sau 

juridice autorizate, pe baze contractuale. 

 

 

8. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

8.1. Concluzii 

Spitalul modular nou propus va avea un impact teritorial major si va îndeplini 

nevoile esențiale a populației din Constanta in domeniul asistentei medicale prin 

realizarea unei infrastructuri moderne, flexibile, care să permită eficientizarea actului 

medical cu echipa medicala a spitalului bine instruita  si dotări corespunzătoare pentru 

tratarea cu succes a bolilor infecțioase, in particular in perioada pandemica a cazurilor 

COVID-19 de complexitate moderata si severa.  

 

 

8.2. Încadrarea in norme 

La proiectarea spitalului s-a ținut cont de standardele naționale şi internaţionale în 

vigoare, precum şi de : 

- Hotărârea Ministerului sănătăţii publice cu nr. 914/26.07.2006, cu modificările 

ulterioare, pentru aprobarea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească un 

spital în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare; 

- NP 015_1997 - proiectarea spitalelor; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru 

al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 

structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 

investiţii şi lucrări de intervenţii - Monitorul Oficial, Partea I nr. 48 din 22/01/2008; 

- Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi ale Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 - 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 524 din 11/07/2008; 

- Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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- C 56 – 2002 – Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor la instalaţii 

aferente construcţiilor; 

- Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, cu completările şi modificările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 - Regulament de verificare şi expertizare 

tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor – Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 286 din 11/12/1995; 

- Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie 

a lucrărilor de construcţii şi instalaţiile aferente acestora – Monitorul Oficial Partea 

I nr.193/2004 – cu modificările ulterioare; 

- MLPTL 777/2003: Reglementare tehnică "Îndrumător pentru atestarea tehnico-

profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii" - Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 397 din 09/06/2003 – cu modificările ulterioare; 

- Alte standarede în domeniu - NFS 90-351, NP-015-97, C253-1-94, C250/0-94, 

EN649, 

- EN12426, EN12433, EN24445, EN12453, EN12604, EN12624, EN12635, 

EN60204. 

- HOTARARE Nr.867/2002 din 16.08.2002 privind trecerea unor imobile din 

domeniul privat al statului si din administrarea ministerului sanatatii si familiei in 

domeniul public al judetelor si in administrarea consiliilor judetene respective 

- HOTARAREA Nr.7 din 29 januarie 2009 privind transmiterea dreptului de 

administrare asupra unor imobile ce apartin domeniului public judetean 

- HOTARAREA Nr.34 din 8 aprilie 2003 privind darea in administrare a imobilelor 

preluate in domeniul public judetean, conform h.g. nr. 867/2002, in care isi 

desfasoara activitatea unitati sanitare 

- ORDIN Nr.476 din 27 aprilie 2017 privind organizarea si functionarea structurilor 

care acorda asistenta medicala si ingrijirea bolnavilor cu arsuri 

- ORDIN Nr.1085 din 26 octombrie 2012 privind masuri de organizare si functionare 

a spitalelor regionale de urgenta si a unitatilor functionale regionale de urgenta 

- ORDIN Nr.1500 din 24 noiembrie 2009 privind aprobarea regulamentului de 

organizare si functionare a sectiilor si compartimentelor de anestezie si terapie 

intensiva din unitatile sanitare 
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- ORDIN Nr.1764 din 22 decembrie 2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare 

a spitalelor de urgenta locale, judetene si regionale din punctul de vedere al 

competentelor, resurselor materiale si umane si al capacitatii lor de a asigura 

asistenta medicala de urgenta si ingrijirile medicale definitive pacientilor aflati in 

stare critica 

- ORDIN Nr.1224-2006 pentru aprobarea normelor privind activitatea unitatilor de 

transfuzie sanguina din spitale 

- ORDIN Nr.914-2006 norma privind organizarea functionala generala a spitalului 

din 26.07.2006 norma privind structura functionala a compartimentelor si 

serviciilor din spital din 26.07.2006 normele privind asigurarea conditiilor generale 

de igiena din 30.09.2016 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care 

trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de 

functionare 

- HOTARAREA Nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al 

documentatiilor tehnicoeconomice aferente obiectiverlor/proiectelor de investitii 

finantate din fonduri publice 

- NORMA P100/2013 cod de proiectare seismica 

- ORDIN Nr.1706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi 

compartimentelor de primire a urgenţelor 

- ORDIN Nr.388/2010 pentru completarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din 

unităţile sanitare, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr.1.500/2009 

- LEGE Nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 

- ORDIN Nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 

- NORMA P118/2013 Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor 

- NORMA NP 015/1997 normativ pentru proiectarea spitalelor 

- LEGE Nr.372/13.12.2005 privind performanţa energetică a clădirilor 

- LEGE Nr.319/2006 a securității și sănătății în munca 

- HOTARARE Nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 

- LEGE Nr.10/1995 privind calitatea în construcții 

- HOTARARE Nr.273/1997 privind recepţia construcţiilor 
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- NC 001-99 normativ cadru privind detalierea conţinutului cerinţelor stabilite prin 

Legea 10/1995 

- ORDIN Nr.323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime 

obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă 

- ORDIN Nr.1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal 

- ORDIN Nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea 

deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor 

pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale 

- LEGE Nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect 

- HOTARARE Nr.932/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect 

- LEGE Nr.500/2002 privind finanţele publice 

- LEGE Nr.448/6.12.2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap 

- ORDIN Nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, 

dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi 

interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curăţenie şi 

dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de 

nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în functie de 

suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi 

eficientei procesului de sterilizare 

- ORDIN Nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi 

limitare a infectiilor asociate asistentei medicale în unităţile sanitare 
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8.3. Anexe 

Anexa 1 – Studiu geo-tehnic 

Anexa 2 – Ridicare topografica 

Anexa 3  - Deviz general estimativ 

Anexa 4 – Grafic orientativ 

Anexa 5 – Lista echipamente 

Anexa 6 – Fise tehnice echipamente 

Anexa 7 –  Memoriu justificativ estimare preturi echipamente  

       +   Anexe justificative : 

- CAN1030414 Anunt de atribuire la anunt de participare  

- CAN1068839 Anunt de atribuire la anunt de participare  

- CAN1069101 Anunt de atribuire la anunt de participare  

- CAN1072702 Anunt de atribuire la anunt de participare  

- CAN1073514 Anunt de atribuire la anunt de participare  

- CAN1078183 Anunt de atribuire la anunt de participare  
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Este descrisa litologia terenului de fundare: de la suprafata pana la adancimea de maxim 1,30 m se 

intalneste un strat de umplutura ~i pamant vegetal, dupa care urmeaza un strat de loess galben, ce se 
dezvolta pana la adancimea de minim 6,50 m, care are intercalatii cafenii. 
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efectuate forajele. 

Este trecuta adancimea de inghet. 
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urmatoarele solutii de fundare: fundarea pe stratul de loess galben cu o presiune conventionala de 130 
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pat sort 0- 25 mm , asezat pe stratul de pamant vegetal imbunatatit prin compactare. 

Daca este cazul , caracteristicile pemei, dimensiunea, evazari, presiunea conventionala se va 
stabili In unna unui proiect in conformitate cu normativele in vigoare. 

Categoria de importanta ~i clasa de importanta a cladirii -nonnala ; seismicitatea - valoarea 
acceleratiei terenului pentru proiectare ag este de 0,20 g, iar perioada de control ( colt) recomandata 
pentru proiectare este TC = 0,7 s, regiunea este situata in zona cu gradul ,,?1" de intensitate 
macroseismica, fara epuismente, vecinatati - cu riscuri, teren - mediu de fundare . Punctaj - 10 rise 
geotehnic moderat, categoria geotehnica 2. 

3. Documentele ce se prezinta la verificare: - studiul geotehnic , fise geotehnice 

4. Concluzii asupra verificarii: 
a) in urma verificarii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se ~i stampilandu - se conform 
indrumatorului ; 
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Studiu geotehnic : 
loc. Constanta 

Obiectiv: pregatire teren si amplasare containere medicale 

pentru obiectivul "creare spital modular pentru 

consolidarea capacitatii medicale a Spitalului Clinic de boli infectioase 

Constanta in contextul covid-19" inclusiv organizare de santier 

Adresa : B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 4C, lot 1, 

Mun. Constanta , jud. Constanta 

1 Introducere 

1.1.Obiect si domeniu de aplicare 

Prezentul Studiu geotehnic este elaborat in baza prevederilor NP 074/2014 "Normativ privind 

documentatiile geotehnice pentru constructii" ~i are ca scop prezentarea datelor referitoare la 

succesiunea litologica, nivelul panzei freatice ~i conditiile de fundare la obiectivul " pregatire teren 

si amplasare containere medicale pentru obiectivul "creare spital modular pentru consolidarea 

capacitatii medicale a Spitalului Clinic de boli infectioase Constanta in contextul covid-19" inclusiv 

organizare de santier" - B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 4C, lot 1, Mun. Constanta , jud. 

Constantaobtinute i~ urma analizelor ~e teren ~i de laborator. C ~ , .. 
1.2.Natura s1 volumul cercetanlor efectuate I . U · ·a· "J 

L:_ ~· rJ r l '2 / 2W'Q 
Cercetarea geotehnica a terenului de fundare are drept scop obtinerea datelor geotehnice, a 

elementelor geologice, hidrogeologice, seismice ~1 cele referitoare la antecedentele 

amplasamentului pentru o descriere adecvata a proprietatilor esentiale ale terenului ~i pentru o 

estimare in domeniul de siguranta a valorilor parametrilor care vor fi 9ti~ i in proiectarea 

geotehnica ~i in executia constructiei. ./tr\- GA.BR; 
/ '0 ···--.. 

In vederea stabilirii conditiilor de fundare pe amplasamel < (os_' 1-eJ~b~t · ~n -1'))r , gram 

.. d 1· 1 . d fu d . '" /~fl- ' . ~ pnvm ana 1za terenu U1 e n are care a cupnns: ~ 1 ~'l:, ; ' : 
U O ~ , ,· 

a) prospectiuni de teren - pe amplasamentul constructiei u f6 'xec te 2 foraj t ',; 

Fl . F2 . 1 . . 1 1 /, ~ C• s1 m puncte e menhonate m p ansa ; . '- ,_ .... '.. . .,, .•. ; './ · 
~ I ~ ~ . 

b) determinarea valorilor parametrilor geotehnici a probelor t · 'u'tat~Adr '~ ~f 
--====-=--_,, 

La determinarea caracteristicilor fizice ale pamanturilor au fost respectate prevederile 
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mentionate in metodele standardizate sau metodele cuprinse in alte prescriptii tehnice valabile in 

Romania. S-a tinut cont ~i de prevederile normativului GE 044 - 2001 - Ghid pentru sistematizarea 

stocarea ~i reutilizarea informatiilor privind parametrii geotehnici. 

Caracteristicile fizice ale pamanturilor s-au detenninat prin metode directe in laborator 

(dete1minarea umiditatilor, limitelor de plasticitate, granulometriilor) pentru fiecare strat de pamant 

intalnit ~i prin metode indirecte in urma corelarii unor paran1etri simpli, determinati in situ. 

Terminologia ~i simbolurile folosite in prezentul studiu sunt in conformitate cu ST AS 

3950/1981 si STAS 3300/1-1985. 

1.3. Conditii de lucru 

Incercarile in situ au fost efectuate in conditii de mediu corespunzatoare, neexistand factori 

extemi care ar fi putut influenta rezultatelor obtinute (precipitatii atmosferice, temperaturi sub 0 ° C, 

vibrari ale terenului). 

Conditiile de lucru in timpul efectuarii metodelor directe in laborator au fost conforme cu 

cele impuse de ST AS- urile dupa care s-au efectuat incercarile. 

2. Generalitati 

2.1.Geologia zonei 

Amplasamentul studiat apartine unitatii structurale Dobrogea, ce este constituita la suprafata 

din mai multe zone, deosebite intre ele din punct de vedere al alcatuirii geologice ~i anume: zona 

muntilor Macin, zona Tulcea, zona Deltei zona Babadagului, zona ~isturilor verzi, ~i zona Dobrogei 

de sud. 

Amplasamentul studiat se afla in Dobrogea de sud. Zona de sud a Dobrogei, formata din 

d . 1 . d" . ✓ (;H. GL'.'.1 -. • 1· AI fu d 1 . epoz1te e cretac1ce, eocene, me 1terane super,ioaxe, sarmanc~ 1. p 10cene. n n amentu zone1 

Dobrogei sudice s-au constatat, in unele for.aje (Pal✓azu, Coc~ u, Tuzla, etc), ~isturi cristaline 

mezozonale, ~isturi verzi, Silurian, calcare 5 rasice. Intreaga Dobro e \leste acoperita de loess, depus 
•!I ~-'i'31 *! 

pe cale eoliana in Cuatemarul inferior, intr-o patura groasa, c e a l coperit in intregime rocile din 
\ I 1'._ 

fundament . · ~, · . . ,p 
'7,. /I , ~5-:/ 

Acestea au ie~it la zi, in aflorimentele pe cfil.~~~d_!m '- astazi, numai ~colo unde er~ziune~, !JI' 
recenta a indepartat loessul. LQ~ tJr · rad II -· V , __ ,, '?12n20 

Linia tectonica Pecineaga-Camena care se traseaza intre zona ~isturilor verzi la sud- ~( - -

zonele Macin ~i Tulcea la Nord, este considerata de multi autori ca o linie tectonica de mare 

importanta, care ar separa doua unitati structurale diferite: Dobrogea de Nord, formata din zonele 

Macin ~i Tulcea ~i Dobrogea de Sud - alcatuita din zona ~isturilor verzi ~i din depozite jurasice, 

cretacice ~i tertiare. 
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In partea sudica a Dobrogei de sud, depozitele din fundamentul regiunii, reprezentate in 

general prin roci calcaroase ~i grezoase, de varsta cretacica ~i teqiara, sunt orizontale sau formeaza 

ondulatii cu o raza de curbura foarte mare. Ele dau mameloane izolate, destul de ~terse in relief. 

Relieful acestora devine ~i mai slab prin acumularea, in depresiunile ce le separa, a unor mari 

cantitati de loess. 

l(Gf H OA 

rn:Jra~f: 
r;-,fllmJ 

--,- ..... -
, .. f ···--

sau lasa sa-~i formeze drum liber cateva cursuri de apa, incle~tate in adevarate canioane. 

Distributia spatiala a formatiunilor sedimentare a fost mai mult influentata de factori 

depozitionali ~i erozionali controlati de tectonica in blocuri ce caracterizeaza spatiul sud -

dobrogean. 

In zona investigata sunt prezentate urmatoarele formatiuni: 

Fundamentul este format din ~isturi verzi - ~isturi argiloase compacte brune cand sunt 

alterate ~i vezui in deschiderile proaspete, din gresii cuaqitice ~i din conglomerate. ~ 11 
Mezozoicul reprezentat prin Triasic - format dintr--o altemanta..:de cuaq£te ' ~i ~ ai:gil ii 

ro~cate, Jurasicul din calcare dolomitice, compacte, dure iar Cretacicul reprezentat prin depozite 
- -

calcaroase, depozite terigene (pietri~uri, conglomerate, mame, ~isturi argilo'-s~ oH. _G,481>;: 

Tertiarul - alcatuit dintr-un orizont inferior, constituit din j si~~r!, )ill ·' .< ~· t 
. /' 

cave mo as e ~i sf'aramicioase, cu resturi de fosile; orizontul superi r; es at din yalc 

1. . A b . D . 1 . A 1 b I ' Q6c;33d. I ': f numu 1tice m ancun groase. epoz1te e sarmat1ene mcep cu ce e essara ne rmate m arg1 e 
lJ . 

verzui cau cafenii acoperite de calcare luma~elice. In unele regiuni peste calcarele luma~~IiJ /~e '· ~ .. , ', . 
dispune un orizont format din argile bentonitice, diatomite, gresii ~i calcare, ?€"{ e."'c~;s ~~;ii din --~ nou calcare luma~elice. -
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Pleistocenul mediu - superior este reprezenatat de argile ro~ii ~i verzi, acoperite de depozite 

loessoide, de lunca sau de plaja. Dispus direct peste calcarele sarmatiene, sedimentul argilos poate 

atinge grosimi de maxim 7-8 m, are o culoare galbui-cenu~ie ~i prezinta concretiuni calcaroase, 

oxizi de mangan ~i de fier. Peste acestea sunt depozite groase -10 m loessoide, macroporice, cu 

concretiuni calcaroase, cu numeroase nivele de argila cafeniu-ruginii, numite soluri fosile. 

Cuatemarul alcatuit din loess acopera cea mai mare parte din suprafata Dobrogei. 

Reteaua hidrografica pentru zona Dobrogei de Sud, prezinta un aspect specific zonelor de 

stepa - retea de densitate mica ~i cu colector sezonier, functie de precipitatiile cazute pe bazinul 

hidrografic. Zona se incadreaza bazinului Carasu. 

2.2. Consideratii meteo-climatice 

Din punct de vedere meteo-climatic, jud. Constanta apartine in proportie de 80% 

sectorului cu clima continentala ~i in proportie de 20% sectorului cu clima de litoral maritim. 

Regimul climatic in partea maritima se caracterizeaza prin veri a caror caldura este atenuata 

de briza marii si prin iemi blande, marcate de vanturi putemice si umede ce sufla dinspre mare. 

Regimul eolian este caracterizat, in semestrul cald, prin advectii lente de aer oceanic,iar in 

semestrul rece prin advectia maselor de aer din NE (aer arctic continental) si din SV (aer cald si 

urned de origine mediteraneana).Anual, In medie, pe Marea Neagra exista cca. 40 zile cu furtuna 

putemica, dintre care cca. 38% sunt iama. Durata furtunilor poate fi de 5-6 zile, efectul maxim 

inregistranduse pe parcursul a 2-3 zile, pe directiile E si NE. Vitezele maxime ale vanturilor, 

inregistrate in zona litoralului, au atins valori de 40 m/s si 34 m/s pe directia NE, respectiv E ( cu 

asigurare de 1 :75 ani) si valori de 20 m/s si 15m/s pe directia SE, respectiv E (cu asigurare de 1 :50 

ani). In judetul Constanta temperatura aerului inregistreaza medii de 11,2 0 C. Mediile lunii celei 

mai calde, iulie sunt de 22,3 0 C, iar ale .1 nii c l~i mai reci, ianuarie sunt de -0,3 0 C. Influenta 
, ,,, ,. I • . ,4 ·, 

modelatoare a marii se manifesta prin me iile tennice11lll) e mai putin coborate in semestrul rece. 
/ ~ '/1 ' . r-,.... 

Din aceasta cauza la Constanta se · ruzegistteaz1t cea- mai nch ata medie lunara de iama. In regiune, . \ 
I 

mediile absolute ale temperaturii a rului aq Q~ q,~ ~~,5 9c,,i. , egistrate pe data de 10 iulie 1927, iar 
I 

minimele absolute au fost de -25, \ qc, i~ egistr,a7:'Pe da~ }'le 10 februarie 1929. Numarul m. e iu 
~~ r ., rC,j c~ 

anual al zilelor de inghet este de 73 ,2 z·tl~ '" -- '"" ".;:f· / L G, , r 1 
: , r_ ,r~d 11 

. . . .. . -. !c. '<'~~ . . .. ·';__- ... _ ~--- '' ) ,, , / 2n10 
Reg1mul prec1p1tat11lor - cantitatile meI!_~ ,i;l:.fle de prec1p1tat11 sunt de cca. 380,00mm. 

Cantitatile medii lunare cele mai mari cad in luna iunie (43,50 mm), iar cele mai mici in luna martie 

(23,80 mm). 

2.3. Incarcari date de vant 

Conform prevederilor din "Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra 

constructiilor", indicativ CR 1-1-4/2012 , presiunea de referinta a vantului (kPa), mediata pe 10 

Adresa: Constanta, str, I. Lahovari, nr. 83 
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minute si avand interval mediu de recurenta (IMR) de 50 am este, pentru zona cercetata, de 

0,50 k.Pa (figura 4 ). 

N 

A 
.f 

SCARA 
1 3000000 

Figura 4. Zonarea Romaniei din punct de vedere al actiunii vantului 

2.4. Incarcari date de zapada 

Conform ,, Cod de proiectare evaluarea acfiunii zapezii asupra construc/iilor indicativ CR 

1-1-3/2012 ", zona cercetata se incadreaza in zona de calcul a valorii incarcarii din zapada pe sol Sk 

este de 1,5 kN/m 2 ( figura 5 ). 

Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol, Sk corespunde unui interval mediu de 

recurenta IMR de 50 ani, sau echivalent, unei probabilitati de depa~ire intr-un an de 2% (sau 

probabilitatii de nedepasire intr-un an de 98%). 

N 

A 
Sl".AR.A 

1·3 000.000 

1.0 
~ 2,0 

~ , 
50 100 1,0 ZOO 1'0 __...._ 

., -'c~J! U "',1i ll 
_ •.• I < '._'. / 2~2Q 

UTC8 2011 

2.5.Seismicitatea terenului ,' ~ , 

Din punct de vedere al noului normativ "Cod de proiectare ~is~ic~ed l, 1 PIOO-
• 11 

1/2013", intensitatea pentru proiectare a hazardului seismic este desctisa de valo?fea de v.irf a 
\ (\', I - • ,•, 
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acceleratiei terenului, ag (acceleratia terenului pentru proiectare) detenninata pentru intervalul 

mediu de recurenta de referinta (IMR) de 225 ani. 

Conform datelor prezentate in tabelul A. l .,valoarea acceleratiei terenului pentru proiectare 

ag este de 0,20 g, iar perioada de control (colt) recomandata pentru proiectare este TC= 0,7 s. 

Conform SR 11100/1-93, regiunea este situata in zona cu gradul ,, 71
" de intensitate 

macroseismica, in care probabilitatea producerii unui seism de grad VII (MSK) este de minim o 

data la 50 de ani. 

2.6.Adancimea de inghet 

Conform ST AS 6054/1977, adancimea de inghet in zona amplasamentului este de 80 cm. 

3. Partea speciala 

3. l .Descrierea condifolor geotehnice si hidrologice 

Litologia terenului poate fi urmarita in fi~ele forajelor, ce au fost numerotate cu nr.1 .... 2. 

Se evidentiaza astfel faptul ca in aceasta zona terenul prezinta urmatoarea succesiune 

litologica : 

in suprafata, se gase~te un strat de umplutura si pamant vegetal, a caror grosime este de 

aproximativ 1,30 m; 

pana la adancimea de 6,50 m, unde s-a oprit executarea forajului eel mai adanc, urmeaza 

un strat de loess galben plastic vartos cu concretii in suprafata, a carui umiditate creste 

in adancime (vezi fisele de foraj). 

3.2.Adancimea nivelului hidrosta{foC d. G,4 :~ . 

La data executiirii forajelor ,/~a,;ill~Jrilnj7~{u~ ~ zei freatic[e pan~ la .~?ancun.· e~ ~!:I. care, 

s-au efectuat acestea. tu ; · ) ' 1 1 ~~- ,, · 
: !P 06 ·3; ; * 1 .; ' l, ..:,"V:f II 

• • ~ \. • , 1 .< _ -· Ii!_: ~ 1 • ) 1 ti'? I ') 'l? O 
3.3.Categona geotehmca ¥ \ ~ . /_> ; · ·- -

Stabilirea categoriei geoteh~-.f~l i~'c arf ~e inc1 eijiaza lucrarea se face in urma analizei 
--~ ;t~ '" G \ ~ '(" 0 . 

materialului documentar, a observatiilor o~Ser~ _!ie~rfltand urmatoarele: 

Factorii riscului geotehnic 
Conditii de teren 
Apa subterana 
Clasificarea constructiei dupa categoria 
de importanta 
Vecinatati 
Seismicitate 

Total puncte - 10 puncte 

Adresa: Constanta, str. I. Lahovari, nr. 83 
tel. 0723369046 
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Descrierea situatiei din amplasamentul studiat Punctaj 
Teren mediu 3 puncte 
Fara epuismente 1 punct 
Normala 3 puncte 

Fara riscuri 1 punct 
Zona seismica conform Pl00-1/2013 2 punct 
ag = 0,20 
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Riscul geotenhnic functie de punctaj se considera " moderat" ~i se incadreaza in categoria 

geotehnica 2. 

4. Concluzii si recomandari privind posibilitatile de fundare 

Terenul de fundare este constituit din pamanturi, ca urmare principiile generale de calcul al 

terenului de fundare pentru constructii sunt conform prevederilor Normativului NP 112 - 2014-

Normativ privind proiectarea fundatiilor de suprafata. 

4. 1. Recomandari privind posibilitatile de fundare 

Alegerea cotei de fundare este una din problemele de baza, care trebuie rezolvata in conditii 

de siguranta ~i stabilitate a cladirii, la proiectarea sistemului de fundare. 

Factorii care determina alegerea cotei de fundare sunt multipli, ei putand fi grupati astfel: 

a) factori extemi - care pot influenta stabilitatea ~i rezistenta terenului de fundare, cum 

sunt: variatiile de temperatura, fenomenul de inghet-dezghet, precipitatii 

atmosferice,infiltratii de apa etc; 

b) natura terenului de fundare pusa in evidenta de litologia terenului; 

c) capacitatea portanta a terenului de fundare; se urmare~te a~ezarea fundatiei pe un strat de 

teren care poate prelua in bune conditii presiunea efectiva la talpa fundatiei, transmisa de incarcari; 

d ) este necesar si! se aiba in vedere ~i tasarea construqiei dato~ ~ •ti.ii ~:r __ vertical a 

a straturilor de sub cota de fundare; r (f; · -$1'/ 

-lf I\ / • I 
\ I 

Rolul fundatiilor este de a prelua incarcarile date de structura 1§i~ a le trans · · eren l .1 de 

fundare in conditii de stabilitate, rezistenta, siguranta ~i o buna functiori~. ·taw' t .exblQaf~; a;tfel 
. ·o e:. ' ~ r'·.> . 

incat: ...___ 7"0R r' ..-,;', ~~., 
sa nu depa~easca capacitatea portanta a terenului de fundare; 

sa nu se produca deformatii pe verticala pe care structura ~i functionalitatea constructiei 
nu le admite; , j 

tensiunile inteme de intindere ~i compresiune care apar in corpul da ie· sapu ~~ 
I • .l "(:~)ri~'l 

depa~easca capacitatea de rezistenta a materialului din care sunt executate; ,. r'• · ". / 2' A1 

Sistemul de fundare ce urmeaza a fi adoptat pe amplasament va fi stabilit de catre 

proiectantul de rezistenta din variante sub aspect tehnico-economic functie de: destinatia ~1 

importanta constructiilor; de natura terenului de fundare; de marimea ~i natura incarcarilor; 

Analiza posibilitatilor de fundare la orice tip de constructie incepe cu studiul posibilitatilor 

de adoptare a sistemelor de fundare directa ~i numai daca, aplicarea acestora nu e posibila se face 
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apel la procedee de imbunatatire a terenului de fundare sau la unul din procedeele de fundare 

indirecta. 

4.3. Recomandari privind stratul de fundare 

Intrucat la data intocmirii studiului geotehnic nu se cunosteau incarcarile viitoarei constructii 

se recomanda: 

fundarea pe stratul de loess galben, cu o incastrare de 20 cm, dupa indepartarea in totalitate 

a umpluturii si a pamantului vegetal. 

Tinand cont de faptul ca efectuarea forajelor geotehnice reprezinta investigari punctuale, 

conditiile subterane din zonele neexploatate pot varia fata de cele interceptate in foraj; astfel in 

cazul intalnirii unor accidente locale, la data executarii sapaturilor pentru fundatii se vor lua toate 

masurile care se impun pentru a se asigura o fundare a constructiei conform normativelor in 

v1goare. 

Fundarea prin intermediul unei perne din sort 0 - 25 mm cu grosimea de minim 1,00 m, 

asezata pe stratul de loess galben; 

fundarea prin intermediul unui pat din piatra sort 0 - 25 mm, cu o grosime de minim 0,40 

m a~ezat pe stratul de pamant vegetal imbunatatit cu un grad de compactare de minim 98%. 

Grosimea patului de lucru se va stabili in functie de incarcari. 

Loessul face parte din grupa pamanturilor prafoase ~i se definesc ca pamanturi 

macroporice(roci detritice nestratificate), sensibile la umezire, constituite din praf ca fractiune 

predominanta. Are culoarea galbena, foarte permeabil pentru aer ~i permeabil pentru apa. 

Modificarea umiditatii acestor pamanturi este insotita de modificarea starii lor de consistenta. 

Conform Normativului NP 125/2010, loessul este un pamant senst!ft-(jaclllrii~~i:( '{acand 

d. A fi. d ~ b . I/, . ~ d - ;p/ ~ parte m grupa , nn un teren care nu se taseaza su sarcma ge 1-Ca, ar·, care, pr · a 
• ~✓ / y 

1

~·11 G3'< \'. ;>L 
,J t ' , 

' . . . ' 
\.L ' I /., /-..~/ 
~~ / -.. -- . " ,c, . 

;,,..._ '" . ' . 

deformari sub actiunea incarcarilor exterioare, transmise de constructii. 

4.4.Calculul terenului de fundare pe baza P conv. 

In cazul dimensionarii fundatiilor se estimeaza o presiune de: 
·-"!. G1f-l 0 

130 KPa in cazul fundarii pe stratul de loess galben plastic vartos. S?~t · -· 
160 KPa la fata pemei cu grosimea de minim 1,00 m (talpi continue de fundare) 

70 Kpa la fata patului de lucru cu grosimea de minim 0,40 m; 

La predimensionarea elementelor portante de structura fundate pe teren neconsolidat se vor 
I ) \ ' l, I 

avea in vedere urmatoarele: · ~ ~ I 
(!_,/' ' " .... ra rl II 

- dimensiunea minima a fundatiei va fide 0,6 m; ' ·1 •:0 I ')('?r"J_ 
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- pentru fundatiile exterioare, adancimea de fundare va fi de minimum 1,50 m iar pentru 

fundatiile interioare, adancimea de fundare va fide minim 1,00 m; 

La calculele preliminare al terenului de fundare pe baza presiunilor conventionale 

trebuie sa se respecte conditiile : 

la incarcare centrica 

- NF I A ~ Pconv. in gruparea fundamentala 

- Ns I A ~ 1,2 Pconv in gruparea speciala 

in care: NF, Ns -reprezinta incarcarile verticale de calcul din gruparea fundamentala ~i 

respectiv gruparea speciala 

A - aria bazei fundatiei ; 

- la incarcare excentrica dupa o directie 

p ermax ~ 1,2 p conv. in gruparea fundamentala 

p 'ermax ~ 1,4 p conv- in gruparea speciala 

- la incarcare excentrica oblica 

per max~ 1,4 p conv. in gruparea fundamentala 

p 'ermax~ 1,6 p conv. in gruparea speciala 

in care: p ef, p 'ef - presiunea medie verticala pe talpa fundatiei provenita din incarcarile de 

calcul din gruparea fundamentala, respectiv din gruparea speciala 

5. Masuri pentru executarea fundatiei _,.,;··"J-GH. G~~;-
Executarea fundatiei propriu-zise incepe dupa pregatirea terenulu:.· · ndere,.'.' ·. ,~' ·,. ~ ~!"~ · \\ 
Pregatirea terenului de fundare se realizeaza astfel: V ( ·~ ,.. \ · ~ 

d 1 . d .c, d c l 1 . d ~ · A l I\J r, . ~ -3 1l 111 
- ecaparea terenu m e 1un are con1orm p anu m e sapatur -pana_ ce se aJ a c6 

prevazuta in proiect. Sapatura ~i taluzarea se vor efectua tinandu-se seam\ ~ ~teve~ e In ~ig&~fe 
. ~ / -~-· «- ,v/ 

• ., • ~ I\( v ,,(/ , 

a Normelor de Protectia Muncn; ,,,/0.,, <:. 1 r:,,~_s:.-:: 
··-~~-✓-~-.. -~ - terenul va fl avizat de geotehnician; 

- odata cu executia sapaturii se vor lua toate masurile necesare pentru evitarea umezirii 

pamantului din jur sau de sub fundatii cu ape provenite din 

precipitatii; 

- se va trece la executia fundatiei; 

- umpluturile in jurul fundatiilor 

imediat dupa decofrarea fundatiilor, acestea vor fi executate in regim de perna ~i vor fi verificate 

calitativ. La executia umpluturilor se vor folosi materiale coezive, rezultate din sapatura, cu 

excluderea molozului, bulgarilor, cloturilor, etc. Acela~i lucru este valabil ~i pentru umpluturile din 

jurul canalizarilor; 
Adresa: Constanta, str. I. Lahovari, nr. 83 
tel. 0723369046 februarie 2022 9/10 



S.C." Geotech Dobrogea SRL 
Laborator grad II 

Studiu geotehnic : 
loc. Constanta 

6. Recomandari pentru exploatarea normala a constructiilor 

Pentru exploatarea normala a constructiilor se recomanda: 

- evitarea in timpul exploatarii constructiei a infiltrarii in teren a apelor de suprafata se 

recomanda astfel executarea unui trotuar etan~ cu latimea de 1 m in jurul cladirii; 

- prevenirea umezirii terenului cu apa din retelele de alimentare cu apa ~i canalizare, 

conform dispozitiilor prevazute in Normativul NP 125/2010, a Normativului C56/1985 ~i a altor 

Nonnative in vigoare; efectuarea de verificari periodice la retelele purtatoare de apa ~i remedierea 

urgenta a oricaror defectiuni; 

se vor urmari comportarile in timp a constructiei cu ajutorul reperilor de tasare 

montati imediat dupa executarea suprastructurii, precum ~i conform prevederilor Normativ 

P 130/1999 - Normativ prind comportarea in timp a constructiilor. 

Urmarirea reperilor de tasare se va face conform "Instructiunilor tehnice pentru 

determinarea tasarii constructiilor de locuit, social culturale ~i industriale prin metode topografice ~i 

STAS 2745/1990 - "Urmarirea tasarilor constructiilor prin metode topografice". 

* 

* * 

La executia infrastructurii ~i a suprastructurii, a exploatarii constructiei se vor avea in vedere 

prevederile Legii nr.l 0/1995 privind Calitatea in constructii: H.G. 766/1997 privind Aprobarea 

unor regulamente privind calitatea in constructii ~i a SR EN ISO 9002/1995 - Sistemele calitatii. 

Model de asigurare a calitatii in productie, montaj ~i service. 

Nerespectarea recomandarilor din prezentul studiu geotehnic, referitoaJe.Ja -Gonditiile de 
,Y.GH. G ::--.,, 

fundare, exonereaza proiectantul geotehnician de orice raspundere privind s '.15il"ttttea cons rn 1 · 

~ ,t,....,,.. M ". ,1· · ~ 
Incercarile efectuate in laborator precum ~i intocmirea prezentul Sr mu ;iif~ fost /; ' \e ;M ' 

. d . ~ <..J ( . \ \ presmne e once natura. . • 
633 

i ,t . 

Prezentul studiu geotehnic s-a intocmit numai pentru realizarea ondtru , · specifica~<:;-. · 
'. L '\ _.. ;....: : 

Eventuale modificari ale parametrilor tehnici ale regimului de inaltime '· ~ ··plas'1-hentuh1~ woi" 
I',(:- I\( G I I'" Q · 

necesita completari, lucrarea de fata nefiind viabila in alte conditii in afara celor 
1

'. . e,z;e~ a~ ~ · 

Prezentul studiu contine un numar de 10 file o plansa ~i 2 anexe. 

Acest document este proprietatea intelectuala a S.C. Geotech Dobrogea S.R.L.- Laborator grad II. 

Orice multiplicare, paqiala sau totala, f'ara acordul scris al proprietarului este interzisa. 
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Numele 
Intocmit: Lab. Chioiba$U I. 
Desenat: Lab. Chioiba$U I. 
Verificat: In . Ganea G. 

! i.J 

J_! - , 

:rd 

Obiectiv: pregatire teren si arnplasare containere medicale 
pentru obiectivul "creare spital modular pentru 

consolidarea capacitatii medicale a Spitalului Clinic de boli 
infectioase Constanta in contextul covid-19" inclusiv 

organizare de santier 
Adresa: B-dul I Decembrie 1918, nr. 4C, lot 1, 

Mun. Constanta, 'ud. Constanta 

Dat: 
r 02.2012 Plan amplasare foraje 

'2n 1 

Plan~a 
nr. 1 
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Adresa : B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 4C, lot 1, Constanta 
Obiectiv : pregatire teren si amplasare containere medicale pentru 

obiectivul "creare spital modular pentru consolidarea capacitatii 
medicale a Spitalului Clinic de boli infectioase Constanta\ 

in contextul covid-19" inclusiv organizare de santier 

Cota (m) 

0,00 0,00 

N.H. foraj 

1,25 

6,50 

FISA FORAJ NR. 1 

1,25 

5,25 

Intocmit, 

Stratificatia 

T T T 
TT 

T TT 

Lab. Chioibasu I. 

Pamant vegetal; 

Loess galben plastic vartos cu concretii; 
de la 2,90 m loess cafeniu plastic vartos; 
de la 4,00 m loess galben plastic vartos; 
de la 4,40 m loess galben cu intercalatii 

cafenii plastic vartos-consistent; 
de la 5,00 m plastic consistent; 

de la 6,00 m plastic moale; 

Observatii 
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Adresa : B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 4C, lot 1, Constanta 
Obiectiv : pregatire teren si amplasare containere medicale pentru 

obiectivul "creare spital modular pentru consolidarea capacitatii 
medicale a Spitalului Clinic de boli infectioase Constanta \ 

in contextul covid-19" inclusiv organizare de santier 

FISA FORAJ NR. 2 

Cota (m) Observatii 
(1) ,-... 

0,00 0,00 s s Stratificatia ....... 
r/J '-' ..... 
0 ro 

N .H. foraj 1-s .l:: 0 r/J 

T+-..."T" ~-:-,: ... Umplutura de pamant vegetal 
,J \ ~ ,.> 

0,40 0,40 ~r,, ~ .... ..,. si piatra sparta; 

T T T 
T T Pamant vegetal; 

1,30 1,10 

I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I Loess galben plastic vartos cu concretii; I I I I I 
I I I I I I I I I 

I 
I I I I I I I I I 

I 
I I I I I 

3,00 1,70 I I I I I 

intocmit, Verificat 
Lab. Chioibasu I. Ing. Ganea G. 



FORMULAR Fl - DEVIZ GENERAL ESTIMATIV 17.05.2022 

Creare spltal modular pent ru consolidarea capacitaJII medlcale a spitalulul clinic de boll infecJloase constanJa, 
In contextul covld-19 

BENEFICIAR: Unita tea Adrninis tra tiv-Teritoriala Municipiului Constanta 

Adresa lnvtstitle: 8-dul 1 Decembrle1918, nr.4C, LOTl, Jud. Const anta 

N,. OenumlrH capito l• lor si s ubcapitolelor de cheltuleli ValoarH RON (far1 Valoare RON TVA ValouHRON 
Crt. TVA) lnduslvTVA 

u dusivTVA 

0 1 2 • 5 

CAPITOlUL 1-Cheltulell pentru obtlnem1 sl amenafarea terenu1ul 

1.1 Obllnere:a terenului 0.00 o.oo 0.00 
1.2 Amenajarea terenulul, ,1lel, drumurl, parcarl 465,000.00 88,350.00 553,350.00 

1.3 Amenajarl pentru protectla medlulul sl aiducerea la stare:a lnlliala 
15,000.00 2,850.00 17,850.00 

1.4 Amenajari cu re locare;,/protect!a u lllltatllor (devle rl re tele de 
100,000.00 19,000.00 119,000.00 

uUHtatl din ampluamentl 

TOTAL CAPITOl 1 580,000.00 110,200.00 690,200.00 

CA.PITOLUL 2 •Cheltule U pentru aslaurtrH ut/lllatllor neceure oblectlvulul 

2.1 ReaUu re, uUl!lalilor necenre oblectlvulul I 1,650,000.00 313,SOO.OO 1,963,SOO.OO 
TOTAL CAPITOL 2 1,650,000.00 313,500.00 1,963,500.00 

CAPITOLUL 3 • CheltuieU pentru prolectere sl u (stenta tehnrc.1 

3.1 Studil de 1eren 3,S00.00 665.00 4,165.00 

3.1.2 Raport privlnd Jmpactul uupra medlulul 0 .00 0.00 0.00 
3.1.3 Actuallrare studiu aeo I• PT 3,S00.00 665.00 4,165.00 

3.2 Oocumen1aUl-suport s i chelluiel/ pentru ellberare• 

documentatlllor s! obtlnerea de avtze, acordurt sl autorlutll 0.00 0 .00 o.oo 

3.3 Ex~rtlza tehnk• 0.00 0 .00 0 .00 

3.4 CertlflcarH performatel eneraetke s t i1Udi1ul e nergetic 5.000.00 950.00 5,950.00 

3.5 Profectare sf lngfnerle 908,249.80 172,567.46 1,080,817.26 

3.5.1 Tema de profecta re 0.00 0.00 0.00 
3.S,2 Studlu d e prefeubllltate 0 .00 o.oo 0.00 
3.5.3 Studiu de fen bllitate 0.00 0.00 0 .00 
3.S.4 Oocumen1ulle 1ehnlce ln vederei ob1lne ril de avlze, acordurl sl 

302,749.40 57,522.39 360,271.79 autoriutU 

3.5.5 Prolect tehnlc sl detalil de e1tecutle 605,500.40 115,045.oa 720,545.48 
3.6 OrganlrarH proceduritorde achizitfe 25,000,00 4,7SO.OO 29,750.00 

3.7 Consultanta 218,000.00 41,420,00 259,420.00 

3.7.1 Managemenlul de p rolect pentru oblectul de lnvestilll 178,000.00 33,820.00 211,820.00 
3.7.1.1 Manageme nlul de p rolect pentru oblectul de lnvestiUI aplicatle 

48,000.00 9,120.00 57,120.00 PC>M 

3.7.1.2 Managementul 1ehnlc penttu oblectul de lnveslitl! 130,000.00 24,700.00 154,700.00 

3.7.2 Auditu1 financiar 40,000.00 7,600.00 47,600.00 
3.8 Aslste nla t ehnlc.1 209,550,14 39,814,53 249,364.67 
3.8.1 Asls1enta te hnlca dln partea prolectantu1ul 90,824.98 17,256.75 108,081.73 
3.8.2 5upervizare lucrarl (lncluslv Olrlgentie de santie r) 118,725.16 22,557.78 141,282.94 
TOTALCAPITOL 3 1,369,299.94 260,166.99 1,629,466.93 

CAPITOL UL 4 • Cheltulell pentru lnvestltla de baza 

4,1 Constructii sl lnsta latll 25439394.93 4,833,485.04 30,272,879.97 
4,2 Monta/ ulll•Je te hnologlce 702826.51 133,537.04 836,363.55 
4,3 Ut11aJe, echlpamente tehnoloalce sl functlona1e cu mont•J 4699932,3 892,987.14 5,592,919.44 
4 .4 UtHaje fara montaJ sl echlpamente de transport 0.00 0 .00 o.oo 
4.S Dolarl 7,187,140.00 1,365,556.60 8,552,696.60 

4 .6 Active necorporale o.oo o.oo 0 .00 
TOTAL CAPITOl 4 38,029,293.74 7,225,565.81 45,254,859.55 

CAPITOLUl S • Alte cheltU!ell 

5.1 Oraanlzare de sanUer 51,922,00 9,865.18 61,787.18 

5.1.1 Lucrarl de construct/Isl lnstalalll afe rente o rg•nlza rU de santler 39,362.00 7,478.78 46,840.78 
5.1.2 Che llule l/ conexe organlzarll 

12,560.00 
2,386.40 

14,946.40 de santler: 

S.2 Comlslo ane, cote, la1te, cost credit 314,694,29 59,791.91 374,486.20 
5.2.1 Comlsioanele sl dob•nzUe •fe rente cred itutu! bandl fin•ntatoare o.oo 0.00 

0.00 

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul Cillilatll lucrarllor de 
127,196.97 

24,167.43 
151,364.40 constructll 

5.2.3 Cota • fe renta ISC pe ntru controlul stalulul In amenajarea 4,833.49 
rerltorlulul, urbanism sl pentru autoriurea lucrarllor de 25,439.39 30,272.88 
constructU 

S.2.4 Cota •ferenta easel Soc/ale a Constructorllor • CSC 142,057.92 26,991.00 169,048.92 

5.2.S Tu e pentru acordurl, avlze conforme sf autorlutla de 
20,000.00 

3,800,00 
23,800.00 construle/desfiint1re 

5.3 Cheltulell dive rse sl ne prevazute 1,420,579,17 269,910.04 1,690,489.21 
5.4 Cheltuietl pentru lnformare si publlcitate 7,645.75 1.452.69 9,098.44 
TOTAL CAPITOLS 1,794,841.21 341,019.83 2,135,861.04 

CAPITOLUL 6 - Cheltulell pentru probe tehnoloake sl teste sl predare la ~nefida r 

6.1 Pregatirea personalulul de exploaiare I 0.00 o.oo/ 0.00 
6.2 Probe tehnologlce sl teste I 0,00 o.oo/ 0.00 
TOTAL CAPITOL 6 o.oo/ o.oo/ 0.00 

TOTAL GENERAL 43,423,434.89 8,250,452,631 51,673,887,52 

Dlnc•r•C+M 28,411,583.44 5,398,200.85 33,809,784.29 

Prolect•nt 



Nr. Crt. Denumire activitate Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4

Proiectare Faza DTAC 
(inclusiv obtinere avize)

Proiectare faza PT+DDE
Exceutie lucrari
Asistenta tehnica 

Proiectant

Arh. Raluca Soaita

Anexa 4 : GRAFIC EXECUTIE 

BENEFICIAR: UAT Municipiului Constanta - Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanta

Obiectiv de investiții „Creare spital modular pentru consolidarea capacității medicale a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, in 
contextul COVID-19 ;

 B-dul 1 Decembrie1918, nr.4C, LOT1, Jud. Constanța
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Nr. Crt. Denumirea U.M.
Pret unitar - RON / 

U.M.

Valoarea (exclusiv 

TVA)

Fisa tehnica 

atasata

1 Troliu transport materiale sterile/nesterile 2.00 2,250.00 4,500.00 nr.1

2 Carucior transport materiale, cu usi 2.00 17,640.00 35,280.00 nr.2

3 Pat electric izolator (ATI) 4.00 42,300.00 169,200.00 nr.3

4 Noptiera metalica cu modul depozitare 4.00 3,130.00 12,520.00 nr.4

5 Pompa de injectie automata volumetrica 12.00 6,125.00 73,500.00 nr.5

6 Infuzomat 12.00 6,125.00 73,500.00 nr.6

7 Troliu medicatie cu accesorii 2.00 12,740.00 25,480.00 nr.7

8 Carucior deseuri compartimentat 2.00 3,100.00 6,200.00 nr.8

9 Aparat special dezinfectie cu abur pt suprafete si echip medicale 1.00 40,000.00 40,000.00 nr.9

10 Carucior curatenie 2.00 1,750.00 3,500.00 nr.10

11 Masina pentru spalat si dezinfectare plosti-urinare 1.00 38,220.00 38,220.00 nr.11

12 Analizator pentru determinari gaze in sange 1.00 72,520.00 72,520.00 nr.12

13 Frigider medical cu 1 usa 130L 1.00 7,400.00 7,400.00 nr.13

14 Dispozitiv de vizualizare a venelor 1.00 24,800.00 24,800.00 nr.14

15 EKG portabil 2.00 16,650.00 33,300.00 nr.15

16 Defibrilator cu pacemaker extern 2.00 24,990.00 49,980.00 nr.16

17 Brancard mobil pentru pacienti critici 1.00 18,620.00 18,620.00 nr.17

18 Pat electric in doua sectiuni 38.00 5,880.00 223,440.00 nr.18

19 Noptiera medicala cu modul de depozitare 38.00 1,325.00 50,350.00 nr.19

20 Scaun mobil de transport 2.00 8,350.00 16,700.00 nr.20

21 Dulap metalic medicamente 1.00 2,450.00 2,450.00 nr.21

22 Stativ perfuzie pe suport mobil 4.00 1,420.00 5,680.00 nr.22

23 RMN 1,5 T (inclusiv aparat de anestezie si targa amagnetice) 1.00 4,050,000.00 4,050,000.00 nr.23

24 CT 64 slices (inclusiv PACS) 1.00 2,150,000.00 2,150,000.00 nr.24

TOTAL 7,187,140.00 RON

Proiectant

Arh. Raluca Soaita

Anexa 5 :  LISTA cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

BENEFICIAR: UAT Municipiului Constanta - Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanta

Obiectiv de investiții „Creare spital modular pentru consolidarea capacității medicale a Spitalului Clinic de Boli 

Infecțioase Constanța, in contextul COVID-19 ;

 B-dul 1 Decembrie1918, nr.4C, LOT1, Jud. Constanța
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Anexa 6 : SPECIFICAȚII TEHNICE ECHIPAMENTE  

Obiectiv de investiții „Creare spital modular pentru consolidarea capacității medicale a Spitalului Clinic de Boli 
Infecțioase Constanța, in contextul COVID-19 ; 

BENEFICIAR: UAT Municipiului Constanta - Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța 

 B-dul 1 Decembrie1918, nr.4C, LOT1, Jud. Constanța 

 
1. TROLIU TRANSPORT MATERIALE STERILE/NESTERILE 

Carucior inox cu doua cuve 
lungime 850 mm 
structura otel inox 
roti pivotante prevazute cu system de blocare 
dimensiuni aprox: 810x460x850 mm 
 

2. CARUCIOR TRANSPORT MATERIALE, CU USI 
 

Blat construit din ABS, ofera o mai buna durabilitate in timp in fata socurilor mecanice 
Structura metalica vopsita in mediu electrostatic 
5 sertare, 3 cu dimensiunile de 60mm, 1 - 135mm, 1-215mm 
16 compartimente pentru fiecare dintre cele 3 sertare superioare 
12 compartimente pentru cele doua sertare mari, inferioare 
Suport pentru butelie de oxigen 
Suport pentru defibrilator (CPR), ajustabil 360° cu dimesiuni de 33x33cm 
Suport din polipropilena pentru preparare medicamente situat in lateralul caruciorului 
Container reziduuri / cos de gunoi 
Stativ perfuzie cu reglare pe inaltime 
Roti cu diametrul de 125mm si cu sistem de blocare 
Dimensiuni aprox: 68x52x96cm 
 

3. PAT ELECTRIC IZOLATOR  
PARAMETRII TEHNICI SI FUNCTIONALI 
Patul de spital sa fie compus din 4 secţiuni si segment de extensie de min 20 cm  integrat 
Structura patului si a platformei saltelei din otel tratat vopsit in camp electrostatic 
Grosimea metalului din care este facuta structura  patul  min 2.5 mm pentru rezistenta si durabilitate 
Patul sa fie dotat cu 3 cârlige pe ambele părți din material plastic fixate de platform in partea lateral utile 
pentru sustinerea diferitelor accesorii folosite la patul bolnavului 
Cele 4 sectiuni ale platformei de saltea  sa fie  radiotransparente ,din laminat solid HPL 
Sectiunea spate sa fie prevazuta cu suport pentru caseta Rx 
Structura patului sa fie vopsita in camp electrostatic   
Diferitele sectiuni ale patului sa fie acţionate de minim 4 motoare 
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Patul sa fie dotat cu o cutie de control cu dubla izolatie, cu impamantare, cu conexiune echipotentiala, 
eliberare rapida si acumulator de rezerva necesar in cazurile de urgenta 
Patul sa fie echipat cu echipotential situat sub sectiunea cap pentru a se putea utiliza in siguranta aparatele 
necesare resuscitarii sau pentru alte interventii 
Sasiul patului sa fie de tip „deschis” pentru a facilita accesibilitatea sub pat si usurinta la curatare 
Protecție electrică clasa I 
Protectie electrica pentru toate componentele electrice IPX6 
Cablu EPR pentru siguranta echipotentiala 
Lungime totala fara extensie : 2120 mm (± 50mm) 
Lungime totala cu extensie : 2320 mm (± 50mm) 
Latime totala : 1000 mm (± 50mm) 
Sarcina utila maxima (incluzând accesoriile) in condiţii de siguranţa sa fie de cel putin 250 kg 
Colturile si marginile platformei patului sa fie rotunjite si uşor de dezinfectat 
Cele 4 colturi patului sa fie prevazute cu amortizoare de cauciuc. 
Platforma saltelei sa aiba decupaje pentru fixarea curelelor de imobilizare a pacientilor 
Platforma pentru saltea sa fie echipata cu manere”/suporturi pentru saltea pe ambele părți, in toate cele 4 
colturi( pentru a impiedica alunecarea saltelei) 
Panourile de la capetele patului detasabile prin apasarea unui singur buton, pentru largirea accesului la 
pacient in cazuri de urgenta (manevre de resuscitare 
telecomanda sa prezinte o ”clema”,sau un atasament “echivalent” cu care sa poata fi atasata/fixata 
telecomanda de diferite portiuni ale patului. 
Patul sa fie prevăzut cu capete  detaşabile prin ridicare realizate din material plastic, rezistent la socuri si 
dezinfectanti – se va detalia 
Panourile sa aiba un design modern cu manere incorporate pentru o manevrabilitate facila 
Panourile de la capetele patului sa fie realizate din plastic rezistent la agenti mecanici, chimici si termici -
Polipropilena (PP)  
Toate panourile pentru cap si picioare ale patului cu posibilitate de demontare cu usurinta fara a fi nevoie de 
unelte speciale, prin apasarea unui singur buton dispus central spre exterior in partea interioara. Panoul 
sintetic eliminat poate sta independent la sol fara probleme 
Inaltime fixa a tabliei de la cap indiferent de inaltimea suprafetei pacientului, ceea ce faciliteaza interventiile 
in pozitiile TR/ATR 
Patul trebuie sa fie prevăzut cu balustrade laterale anticadere duble (cate 2 secţiuni pe fiecare parte) ce pot 
fi coborate sub nivelul saltelei pentru a usura transferul pacientilor 
Cele patru protectii laterale sa fie instalate pe brate de otel pivotante , pentru siguranta optima  
Panourile laterale sa  fie prevazute cu sistem de  amortizoare pentru o coborare lenta  
Panourile laterale din 2 bucati superioare si inferioare, cea inferioara mai scurta decat cea superioara, 
acoperind patul pe intreaga lungime a sa, rabatabile, ce permit un acces usor al personalului medical la 
pacient 
 
Panourile laterale trebuie sa respecte standardul IEC 60601-2-52 privind siguranta pacientului, chiar si in 
conditiile utilizarii saltelelor de grosimi de pana la 19 cm 
 
Panourile laterale din acelasi material ca tabliile patului 
Distanta intre panourile superioare si cele inferioare sa fie de cel mult 40 mm 
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Măsurată de la platforma saltea, înălțimea totală este de cca. 42 cm (+/- 1 cm) 
Distanța de la partea de sus a protecțiilor laterale  în poziția lor cea mai joasă până la platforma saltea este 
de max. 7,5 cm ( pt a nu prezenta  un obstacol la ridicarea sau mutarea pacientului din pat.) 
Protecțiile laterale sa fie dotate cu un cârlig integrat pentru accesorii pe ambele părți ale patului. 
Protecțiile  sa poata fi folosite și ca ajutor de ridicare. 
Pedala de frână sa fie mereu accesibilă, chiar și atunci când protecțiile laterale sunt coborâte,datorită unei 
distanțe de 32 cm ( +/-1 cm)între panoul de la picioarele patului și panoul de protecție. 
Lateralele anticadere sa fie prevăzute cu un buton de blocare/deblocare  
Protectiile laterala sa fie sunt prevăzute cu 2 indicatoare de înclinare pentru spătar și platforma saltea 
Panourile laterale superioare sa fie concepute astfel incat sa nu optureze pacientului contactul vizual cu 
mediul inconjurator 
Panourile laterale din 2 bucati superioare si inferioare, cea inferioara mai scurta decat cea superioara, 
acoperind patul pe intreaga lungime a sa, rabatabile, ce permit un acces usor al personalului medical la 
pacient 
Sectiunile patului sa poata fi acţionate prin urmatoarele unitati de control: 
Pentru personalul medical: 
- 1 telecomanda cu fir  
- 2 panouri de control integrate in exteriorul balustradelor laterale (pe fiecare laterala superioara)  
 
Pentru pacienti: 
- 2 panouri de control integrate in interiorul balustradelor laterale (pe fiecare laterala superioara )  
Toate butoanele de comandă electrice sa fie butoane tactile 
1. Telecomanda cu fir sa aiba cel putin urmatoarele taste de control si functii: tastele sa fie tactile  
- Taste pentru actionarea individuala a sectiunilor (spate, picioare , inaltime platforma saltea) 
- Functia de relaxare/ asezat . La activarea acestei funcții, spătarul și suportul pentru genunchi sunt 
înclinate simultan, în timp ce partea dinspre cap este setată la cea mai înaltă poziție 
- Functia de dormit : Apăsând un singur buton, toate secțiunile platformei saltea sunt aduse în poziție 
orizontală, iar patul este setat în cea mai joasă poziție 
- Pozitia de transport  
- Activarea luminii de nopate de sub pat 
- Pozitia Trend/ Anti Trend  
      -Blocarea si deblocarea functiilor electrice  
2. Panourile de control din exteriorul balustradelor laterale (destinat personalului medical) sa aiba cel putin 
urmatoarele taste de control si functii: Tastele sa fie tactile  
- Taste pentru actionarea individuala a sectiunilor (spate, picioare , inaltime platforma saltea) 
- Taste pentru blocarea individuala a sectiunilor pentru a preveni utilizarea acestora de catre pacient. 
- Tasta CPR pentru pozitionarea patului in pozitia de resuscitare.  
- Tasta pentru pozitia de examinare/ingrijire 
- Taste pentru pozitionarea patului in Trendelenburg si revers Trendelenburg 
- Indicator luminos pentru incarcarea bateriei 
Indicatori luminosi pentru pozitia de siguranta a patului  
- Functia de dormit 
- Functia de transport  
- Activarea luminii de nopate de sub pat  
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- cu indicatori luminos ce avertizeaza care dintre functiile patului sunt blocate  
3. Panourile control in interiorul balustradelor laterale (destinat pacientului)  sa aiba cel putin urmatoarele 
taste de control si functii:  
 
- Tastatura sa fie cu iluminare integrată pentru pacient ;controlul funcțiilor  printr-un  panou tactil 
ușor accesibil 
- Taste pentru actionarea individuala a sectiunilor (spate, picioare , inaltime platforma saltea) 
-Tasta pentru pozitia de dormit  
- Activarea luminii de nopate de sub pat 
- Tasta Functia de relaxare/ asezat 
Patul sa fie prevăzut  si cu CPR manual, cu mânere poziţionate pe ambele laterale ale patului 
Secţiunea spate sa poata fi ridicata electric la un unghi minim de 68° 
Secţiunea picioarelor sa poata fi ridicata electric la un unghi minim de 32° 
Inaltimea platformei sa fie ajustabila electric in intervalul 370 mm – 805 mm (± 5%) (fara saltea) cu roti 
diametrul 150 
Poziţia Trendelenburg/anti-Trendelenburg sa fie ajustabila electric la un unghi de ±17°  
Platforma saltea  sa poata fi reglată pe înălțime, chiar și atunci când este pusă în poziția Trendelenburg sau 
Trendelenburg invers. Atunci când platforma saltea este activată în sus sau în jos, aceasta sa poata  lua o 
poziție orizontală de îndată ce partea din față sau din spate a platformei saltea ajunge în poziția cea mai 
înaltă sau cea mai joasă 
Patul sa fie echipat cu un kit de 4 roti, cu un diametru de minim de 150 mm si roata directionala  
Sistem centralizat de blocare a rotilor cu pedale de actionare pentru fiecare colt al patului 
Patul sa fie echipat in cele patru colturi cu suporturi pentru stativul de perfuzie sau ajutorul de ridicare  
Patul sa fie echipat cu indicator luminos ce avertizeaza ca platforma patului se afla in pozitia cea mai de jos. 
Alimentarea electrica la 220-240 V, 50/60 Hz, max 16A 
 
Motoarele elctrice si cutia de control sa fie pozitionate in ansamblui separate pentru a putea fi schimbate 
mai usor 
Motoarele electrice și cutia de comandă sa poata fi înlocuite fără a fi nevoie de unelte 
Balamale patului sa fie confectionate din material care sa nu necesite lubrifiere 
 
Patul sa fie dotat  Acumulator pentru asigurarea autonomiei de functionare a patului pe timpul transportului 
pacientului sau in cazul caderii retelei de alimentare 
Cerinte de siguranata : 
Cu Cutia de control sa fie echipata cu un dispozitiv de siguranta care indica *prima eroare  
Cutia de control sa fie echipata cu modul standby pentru economisirea energiei 
Cutia de control sa fie cu protectie termica ,sa se opreasca in caz de suprasolicitare 
motoarele  și cutia de comandă sa poata fi înlocuite fără a fi nevoie de unelte 
Protectie impotriva stropirii cu apa minim: IPX4 
Saltea de minim 12 cm grosime, cu dimensiunile adaptate la platforma patului 
Formata din spumă poliuretanică cu elasticitate de ridicata, cu o densitate de 35 kg / m³. 
Intreaga contructie a saltelei (burete si husa) sa fie ignifuga si termorezistenta; sa respecte standardul de foc 
CRIB 5 
Salteaua sa își păstreaze elasticitatea și in cazul unei utilizari indelungate. 
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Salteaua sa fie tratata bacteriostatic împotriva microorganismelor patogene și alergenice 
Husa elastica pe ambele fete ale saltelei 
Husa din material rezistent la apă, transpiraţie, urină; materialul husei sa fie complet ajustat la o distributie 
optimă a presiunii şi o rezistenţă redusă la frecare ; 
Husa sa fie antimicrobiana, hipoalergenica și neutralizează microorganismele și alergenii patogeni flexibil 
pentru utilizarea pe un pat reglabil 
Husă detaşabilă cu fermoar pe partea scurtă 1bucată şi pe partea lungă 1 bucată pentru înlocuirea usoară; 
lavabilă la 90-95 grade 
Sa fie compatibila cu salteaua 
Salteaua sa fie clasificata ca si saltea antiescara. 
 

4. NOPTIERA METALICA CU MODUL DEPOZITARE 
Noptiera mobila cu părțile sunt realizate din tablă de oțel. 
Elementele metalice acoperite cu vopsea electrostatica 
Sertare cu fețe din laminat solid HPL, grosime min 8mm 
Partea superioara( blatul) realizata din material laminat (HPL) cu colturi rotunjite 
materialul HPL sa fie superior sa respecte standardul  EN 438-3 si EN 438-4 
In partea frontala sa fie prevazuta cu un sertar,  spatiu intermediar de depozitare si usa pentru dulap 
Sertarul superior sa fie  dotat cu o tavă detașabilă din  
material sintetic pentru a facilita dezinfectia . 
 
Dulapul de depozitare sa fie echipat cu un raft detasabil din laminat solid  
Baza noptierei sa fie prevazuta cu 4 roti cu diametrul de minim 65 mm pentru a asigura mobilitate 
usoara 
Toate cele 4 roti ale noptierei sa fie prevazute cu sistem de blocare 
Dimensiuni Noptiera  
Latime : 43cm  
Adancime: 42.4cm  
Inaltime :86cm  
Inaltime Sertar 13 cm  
Inaltime spatiu liber depozitare :15 cm  
Inaltime dulap depozitare : 46 cm  
Noptiera sa fie disponibila in mai multe variante de combinatii de minim doua culori 

 

5. POMPA DE INJECTIE AUTOMATA VOLUMETRICA 

Sa permita urmatorele moduri de injectie : mod viteza, mod timp, mod greutate corporala, micro mod , mod 
secvential , mod doza de incarcare , mod gradient , mod TIVA  
Sa permita conectarea urmatoarelor tipuri de seringi: 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50/60ml 
Sa fie dotat cu urmatoarele functii:  
- Specificare automata dimensiuni seringa,  
- Setari limite 
- Valori debit KVO 
-  Avertizare eroare operare 
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-  Alarme vizuale si acustice 
Sa aiba o memorie de pana la 2000 inregistrari in istoric 
Sa aiba urmatoarele interfete de comunicare: de alimentare, comunicare generala (apel la asistent medical, 
RS485), WIFI – cu posibilitate de conectare la o statie centrala de monitorizare a injectilor 
Sa fie dotata cu urmatoarele functii speciale :  
- Utilizare impreuna cu statia de lucru/andocare 
- Blocarea tastaturii 
- Ajustarea ratei de injectie  
- Eliberarea automata a presiunii  
- Clema de fixare multidirectionala 
- Mod noapte, 
- Ajustarea volumului 
- Detector a presiunii  
- Biblioteca de medicamente   
- valoarea functiei  „Nearly Empty” sa poata fi setata in functie de distanta , timp si volum 
Sa aiba urmatoarele valori pentru setarea fluxului de volum pentru fiecare tip de seringa in parte: 
- Seringa 5ml: 5ml/h - 150ml/h 
- Seringa 10ml: 5ml/h - 400ml/h 
- Seringa 20ml: 5ml/h - 600ml/h 
- Seringa 30ml: 5ml/h - 900ml/h 
- Seringa 50ml: 5ml/h - 1500ml/h 
Sa aiba marja de eroare flux volum de +/- 2% 
Volumul presetat sa aiba valorile: 0.01 - 9999.99ml (cu crestere de 0.01ml ) 
Volumul livrat sa aiba valorile: 0.01 - 9999.99ml ( cu crestere de 0.01ml ) 
Valoare debitului KVO sa fie cuprinsa intre 0.1 - 5ml/h 
Sa aiba urmatoarele valori pentru bolus, pentru fiecare tip de seringa in parte: 
- Seringa 5ml: 5ml/h - 150ml/h 
- Seringa 10ml: 5ml/h - 400ml/h 
- Seringa 20ml: 5ml/h - 600ml/h 
- Seringa 30ml: 5ml/h - 900ml/h 
- Seringa 50ml: 5ml/h - 1500ml/h 
Sa aiba urmatoarele valori pentru flux volum :  
- Seringa 5ml: 0.1ml/h - 150ml/h 
- Seringa 10ml: 0.1ml/h - 400ml/h 
- Seringa 20ml: 0.1ml/h - 600ml/h 
- Seringa 30ml: 0.1ml/h - 900ml/h 
- Seringa 50ml: 0.1ml/h - 1500ml/h 
 
Alarme :  
- Lichid rezidual,   
- Ocluzie pe tubul de injectie 
- Stand-by  
- Eroare de sistem  
- Golirea seringii  
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- Volum flux peste limita 
- Nivelul bateriei scazut 
- Seringa fixata necorespunzator 
Detector ocluzie : Pragul alarmei sa fie cuprins intre 13.3kPa - 120kPa cu minim 12 nivele divizate linear. In 
Micro Mod nivelul implicit sa fie maxim 5. In alte moduri de infuzie nivelul implicit sa fie maxim 8 
Sa fie dotat cu o baterie de 12V, 2600mAh sau 5200mAh 
Bateria sa aiba urmatoarele caracteristici: Timp de reincarcare: 8 ore daca seringa functioneaza, 4 ore daca 
seringa nu functioneaza, Functionare: 10 ore/5200mAh la 5ml/h si 5 ore/2600mAh la 5ml/h 
Ecran LCD tactil si o greutate de maxim 2.5 kg 
Injectomatul sa fie compatibil cu o statie de lucru/andocare cu urmatoarele specificatii:  
Sa permita conectarea si combinarea pompelor de perfuzie si a seringilor automate precum si a pompelor de 
nutritie in acelasi sistem 
Sa permita centralizarea alarmelor  
Sa permita incalzirea solutiilor perfuzate cu ajutorul unui dispozitiv de incalzire care sa faca parte din 
structura statiei de lucru 
Sa aiba o precizie a perfuziei de pana la 0.1 ml/h 
10 niveluri de ocluzie cu functie anti-bolus 
Sa fie dotata cu o lumina de fundal ce sa permita utilizarea acesteia si pe timpul noptii  
Ecran tactil LCD, 3.5 inch 
 
 

6. INFUZOMAT 
 

POMPA DE PERFUZIE sa aiba urmatoarele caracteristici: 
Sa aiba urmatoarele moduri de perfuzare: viteza, picatura, greutate corporala, timp  
- Sa aiba o valoare a bolusului cuprinsa intre 5-1500 ml/h 
- Sa aiba o valoare a KVO cuprinsa intre 0.1-5 ml/h 
- Sa aiba o memorie de pana la 2000 inregistrari 
- Set perfuzie:  20 drop/ml, 60 drop/ml 
Volumul presetat sa aiba valorile: 0.01 - 9999.99ml (cu crestere de 0.01ml ) 
Volumul livrat sa aiba valorile: 0.01 - 9999.99ml ( cu crestere de 0.01ml ) 
Sa fie prevazut cu detector bule de aer: Treapta 1: 25 ul, Treapta 2: 50 ul, Treapta 3: 100 ul, Treapta 4: 200 
ul, Treapta 5: 300 ul, Treapta 6: 400 ul, Treapta 7: 500 ul, Treapta 8: 800 ul 
Sa aiba urmatoarele alarme: De intrerupere a functionarii, nu se poate seta calibrarea, ocluzie, bule de aer, 
usa deschisa, finalizare, finalizare KVO, anomalie aparuta la senzorul drop, alimentare intrerupta, baterie 
descarcata, voltaj scazut la alimentare, eroare sistem, clema de drop nu e inchisa, bateria nu este instalata, 
viteza de infuzie anormala 
Debit de perfuzare in functie de dimensiunea setului : 
Pentru set de 20 drop/ml: 
Micro Mod: 0.1 ml/h - 100.0 ml/h 
Mod Viteza: 0.1 ml/h - 1500.0 ml/h 
Mod Picatura: 1 drop/min - 400 drop/min 
Pentru set de 60 drop/ml 
Micro Mod: 0.1 ml/h - 150.0 ml/h 

• • • • • • • • • • • • • • 
TESSERACT 

Medical 



 
 

SC TESSERACT ARCHITECTURE SRL 
Aleea Geniştilor, 21/21, Sibiu, 
RO 34857055  J32/734/2015; 
hello@tesseract-architecture.com 

ACEST DOCUMENT ŞI INFORMAŢIILE CUPRINSE ÎN EL SUNT PROPRIETATEA SC TESSERACT ARCHITECTURE SRL ŞI NU POT FI UTILIZATE, TRANSMISE SAU REPRODUSE, PARŢIAL SAU ÎN ÎNTREGIME, 
FĂRĂ AUTORIZAREA SCRISĂ A AUTORULUI. UTILIZAREA DOCUMENTULUI TREBUIE SĂ FIE CONFORMĂ CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT. DOCUMENTUL ESTE VALABIL NUMAI CU SEMNĂTURILE ÎN 
ORIGINAL DE CULOARE ALBASTRĂ ŞI ŞTAMPILELE ÎN ORIGINAL 

 

 

Creare spital modular pentru consolidarea capacității medicale a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase 

Constanța, in contextul COVID-19 ; B-dul 1 Decembrie1918, nr.4C, LOT1, Jud. Constanța 

 

Mod viteza: 0.1 ml/h - 200.0 ml/h 
- Mod picatura: 1 drop/min - 200 drop/min 
- Bolus : 5-1500 ml/h 
- Sa aiba nivel de protectie la apa Clasa tip II, IP33 
Sa aiba dimensiunile aproximative de 287x168x82 (mm) 
Greutatea sa nu depaseasca 2.1 kg 
Sa permita alimentarea directa si functionarea pe baterie 
Alimentare directa 220V, 50/60Hz 
Sa fie dotat cu o baterie: 12V, 2600mAh sau 5200mAh 
Bateria sa aiba urmatoarele caracteristici: Timp de reincarcare: 8 ore daca functioneaza, 4 ore daca nu 
functioneaza., Functionare: 10 ore/5200mAh setat la 25ml/h si 5 ore/2600mAh setat la 25ml/h 
Infuzomat sa fie compatibil cu o statie de lucru/andocare cu urmatoarele specificatii:  
Sa permita conectarea si combinarea pompelor de perfuzie si a seringilor automate precum si a pompelor de 
nutritie in acelasi sistem 
Sa permita centralizarea alarmelor  
Sa permita incalzirea solutiilor perfuzate cu ajutorul unui dispozitiv de incalzire care sa faca parte din 
structura statiei de lucru 
Sa aiba o precizie a perfuziei de pana la 0.1 ml/h 
10 niveluri de ocluzie cu functie anti-bolus 
Sa fie dotata cu o lumina de fundal ce sa permita utilizarea acesteia si pe timpul noptii  
Ecran tactil LCD, 3.5 inch 
 

7. TROLIU MEDICATIE CU ACCESORII 
 

Structura: lemn, material antibacterian 
Compartimentare: 1 sertar instrumentar, cos de gunoi, fiset, 30 recipiente pentru medicamnte 
Patru roti din silicon, din care 2 prevazute cu frane 
Greutate 52kg;  
Dimensiuni aprox: 85x45x98cm 
 

8. CARUCIOR DESEURI COMPARTIMENTAT 
Cadru din inox 
Maner separator 
Doua cosuri colectoare prevazute cu capac 
Doi saci colectori de 120l, sustinuti de doua platforme de pal melaminat  
Cadru mobil cu 4 roti pivotante cu diametru de 100mm, din care doua cu sistem de blocare; 
Dimensiuni aprox: 87x45x100cm; 
 
 

9. APARAT SPECIAL DEZINFECTIE CU ABUR PT SUPRAFETE SI ECHIP MEDICALE 
umidificator cu ultrasunete care foloseste oscilatia electronica de inalta frecventa care, prin rezonanta cu 
ultrasunete, rupe structura moleculara a apei generand astfel vapori 
Ecran tactil LCD 
Patru iesiri de vapori din Mist, cantitate de vapori de pana la 1800 ml/h, suprafata acoperita 80-120mp 
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Compatibil cu dezinfectanti speciali care ucid bacteriile si virusurile 
Alimentare:  220v 50Hz 
Puterea umiditatii:  1800ml / h 
Capacitate:  13litri 
Nivel de zgomot max 60 db 
Suprafata acoperita: 80-120 mp 
Greutate max: 6 kg 
 

10. CARUCIOR CURATENIE 
suport pentru sac de 120 litri; 
capacitate galeti: 25 litri; 
culori disponibile galeti: rosu si albastru; 
material cadru: metalic 
material galeti, storcator si suport: plastic 
4 roti cu rulmenti ce nu lasa urme si nu fac zgomot; 
Dimensiuni aprox: 101 x 41 x 86 cm 
cadru solid realizat din otel cromat; 
2 galeti de 25 litri 
storcator profesional pentru mopuri; 
cos in care se pot depozitata accesoriile de curatenie ( lavete, pulverizatoare, etc) 
sistem pentru prinderea sacului de gunoi menajer. 
 

11. MASINA PT SPALARE PLOSTI 
Capacitatea rezervorului de spălare: min 54 lt 
- Consum de energie: max 900W 
- Tensiunea de alimentare: 230V / 50Hz 
- Dimensiuni aprox: 550x650x850 h mm 
- Greutate netă:max 60 kg 
 

12. ANALIZOR PT DETERMINARI GAZE IN SANGE 
Sa poata testa minim urmatorii parametrii: pH, pCo2, pO2, cK, cNa, cCa, cCl, cGlu, cLac, ctBil, sO2, ctHb, 
FO2Hb, FCOHb, FMetHb, FHHb, FHbF 
Sa dispuna de mixare incorporata a probelor in maxim 7 secunde. 
Timpul pana la primul rezultat pentru un profil de minim 17 parametrii teste sa fie de maxim 35 secunde si 
cu un volum de proba de maxim 65 uL. 
Sa dispuna de touchscreen color. 
Sa dispuna de cititor de coduri de bare integrat. 
Sa poata functiona pe baza de baterii. 
Capacitate: minim 44 probe/ora 
Caseta senzor: stabilitate de la prima utilizare de minim 30 zile, stocare nedesfacuta la 2-10oC timp de minim 
4 luni 
Capacitate stocare date: minim 2000 pacienti, minim 1000 calibrari 
Dimensiuni maxime: 25x45x29 cm, maxim 11 kg 
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13. FRIGIDER MEDICAL CU 1 USA 130L 
Temperatura fixa + 5 °C 
Fluctuatie temperatura max. 4.6 °C 
Gradient 4.3 °C 
Racire Dinamica 
Decongelare Automata 
Capacitate min: 130 l 
Agent de racire R 600a 
Clasa climatica SN-ST 
Interfata PC RS485 
Dimensiuni exterioare (L*l*h) 615*597*820 mm 
Izolatie 40 mm 
Consum 0.747 kWh / 24 ore 
Compartimentare 3 rafturi 
Alimentare 220 - 240 V, 50/60 Hz 
Greutate max: 40 kg 
Dispune de usa din otel, plina si cu autoinchidere 
Balamaua se poate pozitiona atat pe partea dreapta, cat si pe partea stanga 
 

14. DISPOZITIV DE VIZUALIZARE A VENELOR 
Functie de afisare a culorilor variata pentru identificarea eficienta a venei sau adancimea venelor; 
Rezolutie min: 824 x 480 
Lungimea de unda a sursei de lumina: 750 nm~940 nm 
Alimentare baterie: 3,5 ore 
Durata incarcare baterie max: 4 ore 
Alimentare directa: DC 12 V 
Greutate max: 0,5 kg 
Dimensiune modul: 22 x 5 x 7 cm 
Dimensiune carucior 61 x 61 x 22 cm 
Sistem Windows integrat 
Presiune  0.7-6bar - 18 litri / minut 
Modul pentru intensificare vizualizare vene 
Prevazut cu cos pentru accesorii 
 

15. EKG PORTABIL 
Display  LCD TFT 10.1", touch screen 
Rezolutie 1280x800 px 
Canale ECG 3 / 6 / 12 
Afisaj simultan Simultan 12 derivatii 
 Forme de unda 3, 6 sau 12 derivatii alaturi de informatii privind mod imprimare, sensibilitate, viteza, filtre, 
ceas, nivel baterie, linii de grila, date masurate si interpretarea informatiilor 
Masuratori parametri Auto-analiza si auto-interpretare 
 HR, Interval P-R, Durata P, Durata QRS, Durata T, Interval Q-T, Q-Tc, Axa P, Axa QRS, Axa T, R(V5), S(V1), 
R(V5)+S(V1) 
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Moduri imprimare:  Mai mult de 10 
 4, 3 +1(ritm), 3, 2+1(ritm), 2, 3(canal membre) +2(canal torace) + 1(ritm), 3(canal membre) +2(canal torace), 
ritm4, ritm3, ritm2, manual etc. 
Memorie: Mai mult de 4000 de cazuri, usor de accesat, editat si utilizat in analize statistice 
Alimentare: Directa: AC 100 - 240V, 50Hz/60Hz (<=150VA) 
 Baterie: DC - 14.8V, 5200mAh baterie reincarcabila litiu 
Greutate: 5kg 
Dimensiuni: 340X320X86mm 
Tip de siguranta  Clasa I, tip CF, componenta protectie defibrilator 
Scurgeri de curent pacinet  sub 10uA 
Esantionare: 1000Hz 
Raspuns frecventa            
 Amplitudine 1.0 - Frecventa si tip de unda: 0.05Hz-0.67Hz, Valuri sinusoidale - Raspuns relativ: +10%, -30%a 
 Amplitudine 1.0 - Frecventa si tip de unda: 0.67Hz-40Hz, Valuri sinusoidale - Raspuns relativ: ±10%a 
 Amplitudine 0.5 - Frecventa si tip de unda: 40Hz-100Hz, Valuri sinusoidale - Raspuns relativ: ±10%a 
 Amplitudine 0.25 - Frecventa si tip de unda: 100Hz-150Hz, Valuri sinusoidale - Raspuns relativ: +10%, -20%a 
 Amplitudine 0.5 - Frecventa si tip de unda: 150Hz-200Hz, Valuri sinusoidale - Raspuns relativ: +10%, -30%a 
 Amplitudine 0.5 - Frecventa si tip de unda: 200Hz-500Hz, Valuri sinusoidale - Raspuns relativ: +10%, -100%a 
 Amplitudine 1.5 - Frecventa si tip de unda: <=1Hz,200ms, Valuri triunghiulare - Raspuns relativ: 0%, -10%b 
Nivel zgomot: <=12 uVp-p   
Filtru interferente EMG: 25/35Hz 
Filtru AC  50/60 Hz (mai putin sau egal cu 20dB) 
Imprimare sistem imprimanta termica 
Hartie imprimanta: 210mm x 20m hartie termala de viteza mare 
Sensitivitate: 2.5mm/mV, 5mm/mV, 10mm/mV, 20mm/mV, 40mm/mV, precizie de ±2% 
Viteza hartie inregistrare automata: 5mm/s, 6.25mm/s, 10mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s; 50mm/s - eroare±5% 
Inregistrare ritm 25mm/s; 50mm/s - precizie:±5% 
Inregistrare manuala: 5mm/s; 6.25mm/s; 10mm/s; 12.5mm/s; 25mm/s; 50mm/s; 100mm/s - eroare±5% 
Specificatii sigurante 2 buc w5x20mm T3.15AH250V 
Tensiune de polarizare suportata: ±610mV 
CMRR: >115dB 
 

16. DEFIBRILATOR CU PACEMAKER EXTERN 
Defibrilator cu monitor functii vitale destinat resuscitarii pacientilor, pentru a pune capăt unei aritmii sau a 
unui stop cardiac care poate pune viața în pericol 
Configuratie minima solictata: defibrilator cu EKG, Printer termic intern 
Paduri multifunctionale (adult/copil) reutilizabile. Indicator incarcare completa, 1 set paduri adult pentru 
modul auto 1 set paduri copil pentru modul auto. 
Sa intruneasca standardul ISO 13485:2003 
Dimensiuni maxime: 330 x 300 x 340 mm, greutate maxima 7,2 Kg 
Monitor min 8” color, afisare min 2 forme de unda 
Aparatul sa aiba 2 pozitii pentru acumulatori si se va livra cu 2 baterii Li-ion 7.500 mAh, 14,8V fiecare  
Timp de incarcare: in cel putin 11 sec la 360 J cu aparatul conectat la retea si in cel putin 8 sec la 360J cu 
aparatul pe baterie 
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Sa permita minim 420 de descarcari cu bateria incarcata la maxim, minim 9 ore de functionare in mod Pacing 
Indicare led: alimentare 230V, alimentare pe baterie, indicare intretinere, Indicare erori, 2 tipuri alarma 
Permite stocare minim 200 grupuri alarme, 1.000 profile pacient, 48 ore forma de unda, , 160 ore tenduri 
grafice si tabelare. Inregistrari vocale pana la 240 min 
Moduri Defibrilare: Manual, mod automat  
Forma de unda bifazica cu compensarea impedantei 
Timp incarcare in max 5-7 sec la 200J, 8-11 sec la 360J  
Defibrilare externa 1-360J, defibrilare interna: 1-50J 
Sa permita inregistrare vocala pana la min 240 min 
Porturi disponibile: USB, RJ45, VGA, port mutifunctional,  Alimentare 230V 
Sa poata fi conectat la sistemul de monitorizare centralizat al spitalului prin metoda fara fir 
Monitorizarea EKG 3/5 derivatii si mod auto 
Forme EKG: auto, 1,25 mm/mV; 2,5 mm/mV; 5 mm/mV; 10 mm/mV; 20 mm/mV; 40 mm/mV 
Acuratete mai mic de +/-5% 
HR 15-350 bpm, acuratete 1% 
Detectie ST: -2mV~+2mV 
Analiza cel putin 26 tipuri de aritmii 
Detectie pacemaker 
Alarme audio si vizuale cu memorare si revizuire 
In mod automat energia de iesire sa poata sa fie configurata de utilizator 
Sa poata fi configurate de utilizator seria socurilor pe mod automat 
Specificatii de livrare 
Defibrilator cu urmatoarea configuratie :  
• Cablu ECG/5 canale  
• Electrozi MSB adult  
• Hartie ECG 80x20mm   
• Extensie cablu defibrilator   
• Extensie cablu electrod  
• Cablu de alimentar 
 

17. BRANCARD MOBIL PT PACIENTI CRITICI 
Structura targii sa fie din otel tratat vopsit in camp electrostatic RAL 9006 
Grosimea metalului din care este facuta structura    min 2.4 mm pentru rezistenta si durabilitate 
Platforma saltea sa fie din 2 sectiuni din laminat solid, grosime min. 6 mm 
Platforma pentru saltea sa fie radi-transparenta  
Sa fie prevazuta cu suport pentru  caseta cu raze X 
Cele 4 colțuri sa fie prevăzute cu amortizoare 
Targa sa fie prevazuta cu Mânere de împingere pliabile localizate la cap 
Ajustare hidraulică a înălțimii tărgii sa se faca prin  intermediul 
brațelor de susținere acționate de o pedală situata pe ambele laturi ale targii 
Targa sa fie prevazuta cu roti integrale de min 150 mm, cu frana centrala si roata directionala  
Spătarul  reglabil până la ±90° prin intermediul 
unui piston pe gaz. 
Poziția spătarului poate fi ajustată prin intermediul  
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unei manete situate in partea de sus a spatarului , usor accesibila personalului medical  
Variația înălțimii platformei saltea:± 46 cm - ± 86 cm 
Dimensiuni : Lățime: 80 cm, Lungime: 217,5 cm 
Sarcina de lucru în condiții de sigurantă: 250 kg 
Dimensiuni saltea: 201 x 71 cm, grosime: 7 cm 
Salteaua sa fie  ignifugă din spumă cu memorie de grosime de 
7 cm 
Husa ignifugă sa fie  durabilă și ușor de curățat 
Targa sa fie echipata cu  Balamale dotate cu rulmenți sintetici auto-lubrifianți, nu necesita intretinere  
Targa sa fie echipata cu protectii laterale pe ambele parti, tip compass  
Lateraele trebuie sa fie pliabile sub nivelul de sus al saltelei (pentru a nu deranja/impiedica 
manevrarea pacientului ), si confectionate din metal vopsit in camp electrostatic cu  vopsea epoxidica 
aluminiu alb sau “echivalent”. 
Lateralele pliabile sa fie rotunjite (tip tuburi) sa asigure o protectie anticadere prin ridicarea lor la o 
inaltime de 36 cm fata de platforma  
inaltimea totala a protectiilor laterale sa fie max 36 cm (masurata de pe platforma saltea 
dimensiune protectii laterale : lungime 151 cm x 36 cm inaltime +/-1 cm 
sectiunea mobila a lateralelor sa fie formata din doua parti articulate care sunt conectate intre ele prin 
intermediul a trei bare laterale fixe. 
Targa sa fie dotata cu suport de oxigen  vopsit in camp electrostatic montat in panoul carcasei 
Traga sa fie doata cu un stativ de perfuzie pliabil, ajustabil telescopic , situat in partea de la cap a targii 
 

18. PAT ELECTRIC  
Pat cu inaltime fixa, cu actionare electrica  
Suprafata pacient compusa din 3 sectiuni metalice confectionate din profile de otel tratat bine ventilate 
Grosimea metalului din care este facut cadrul  patul sa fie min 2.4 mm – pentru rezistenta , durabilitate si 
performanta produsului 
Platforma saltelei sa fie  realizata dintr-un  cadru de otel , cele 3 sectiuni ale platformei sa fie formate din   
profile transversale , metalice, din otel tratat, rotunjite, sudate , cu latime de min 70 mm 
Platforma saltelei sa aiba decupaje pentru fixarea curelelor de imobilizare a pacientilor 
Suprafata pacient sa dispuna de functie de extensie pe sistem telescopic cu pana la 20 cm 
Prevazuta cu 3 agatatori din material sintetic disponibile pe fiecare latura lunga a cadrului metalic 
perimetral platformei pentru saltea; 
Prevazuta cu opritori pentru saltea pe ambele parti, cate 2 pe fiecare parte, pentru a preveni miscarea 
saltelei; de asemenea, sa aiba rolul de a ridica manual sectiunea spate;  
Patul sa fie mobil, pe 4 roti rotative de diam. minim 100 mm, prevazute cu frane individuale; 
Cadrul metalic sa fie vopsit cu vopsea epoxidica RAL9006 
Sectiune spate sa fie ajustabila ELECTRIC , prin telecomanda  
Patul sa fie prevazut cu motor pentru ajustarea spatarului electric  
Motorul responsabil de miscarea spatarului sa aiba o forta de lucru de minm 4500 N 
Sectiune spate trebuie sa dispuna de sistem de retractare/ autoregresie  de cel puțin 10 cm cu o siguranță 
telescopică pentru a evita blocarea pacientului: in timp ce spatarul este ridicat, sectiunea trebuie sa se 
deplaseze automat spre cap pentru a reduce riscul de formare a presiunii la nivelul spatelui si pelvisului; 
Sa prezinte indicator de inclinare spatar  

• • • • • • • • • • • • • • 
TESSERACT 

Medical 



 
 

SC TESSERACT ARCHITECTURE SRL 
Aleea Geniştilor, 21/21, Sibiu, 
RO 34857055  J32/734/2015; 
hello@tesseract-architecture.com 

ACEST DOCUMENT ŞI INFORMAŢIILE CUPRINSE ÎN EL SUNT PROPRIETATEA SC TESSERACT ARCHITECTURE SRL ŞI NU POT FI UTILIZATE, TRANSMISE SAU REPRODUSE, PARŢIAL SAU ÎN ÎNTREGIME, 
FĂRĂ AUTORIZAREA SCRISĂ A AUTORULUI. UTILIZAREA DOCUMENTULUI TREBUIE SĂ FIE CONFORMĂ CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT. DOCUMENTUL ESTE VALABIL NUMAI CU SEMNĂTURILE ÎN 
ORIGINAL DE CULOARE ALBASTRĂ ŞI ŞTAMPILELE ÎN ORIGINAL 

 

 

Creare spital modular pentru consolidarea capacității medicale a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase 

Constanța, in contextul COVID-19 ; B-dul 1 Decembrie1918, nr.4C, LOT1, Jud. Constanța 

 

Sectiunea pentru picioare sa poata fi ajustata manual; 
Suporturi pentru in toate cele patru colturi pentru atasarea de accesorii, precum: stativul IV, maner de 
ridicare pacient etc. 
Toate balamalele dintre sectiuni sa dispuna de auto-lubrifiere; 
Toate suprafetele patului sa fie inofensive la contactul cu pielea; 
Panouri cap si picioare detasabile 
Panouri cap si picioare din HPL pe cadru metalic vopsit epoxidic din tuburi cu circuferinta sferica 
Materialul HPL sa fie superior sa respecte standardul  EN 438-3 si EN 438-4 
Panoul din laminat solid sa fie tratat antibacterian 
Toate colturile sa fie prevazute cu bumbere de protectie 
Pentru siguranta pacientului, trebuie sa fie prevazut cu laterale de protectie 
Lateralele sa fie compuse dintr-o sectiune unitara ce poata fi coborata sub nivelul saltelei prin intermediul 
a doua axe solide 
Sectiunea ce poate fi coborata sa fie compusa din doua parti articulate care sa fie conectate intre ele prin 
intermediul a trei sine laterale fixe 
Toate sinele laterale trebuie sa fie solide, astfel incat sa suporte si cele mai mari presiuni asupra acestora 
Sistemul de glisare din partea de jos sa poata fi blocata cu ajutorul unui dispozitiv de siguranta 
Protectiile laterale sa poata fi coborate deblocand cu o singura mana dispozitivul de siguranta din partea 
de jos si deplasandu-le simultan spre capatul dinspre picioare cu cealalta mana 
Protectiile laterale trebuie sa protejeze peste 3/4 din lungime totala a patului; sectiunea neprotejata sa se 
afle in zona de la picioare 
In pozitia lor cea mai joasa, protectiile laterale sa nu reprezinte un obstacol atunci cand pacientul doreste 
sa iasa din pat sau trebuie sa fie transferat sau cand patul trebuie sa fie pregatit 
Masurat de la nivelul platformei saltelei, inaltimea totala a protectiilor laterale trebuie sa fie de 36 cm 
Dimensiune protectii laterale : lungime.151 cm x .36 cm inaltime +/-1 cm 
 
Caracteristici tehnice saltea din spuma poliuretanica cu husa impermeabila cu fermoar: 
Dimensiuni totale: 186 x 85 cm (+/- 3%)   Saltea de minim 12 cm  grosime, cu dimensiuni adaptate la 
platforma patului  
Grosime saltea: minim 14 cm; maxim 15 cm 
Salteaua si husa trebuie sa indeplinesca standardul CRIB 5 
Salteaua si husa trebuie sa fie ecologice, fabricate fara CFC; 
Sa fie rezistenta la produsele obisnuite de curatare; 
Miezul saltelei 
Continut de bloc solid din spuma CMHR de densitate 35 kg/m3 
Spuma trebuie sa fie poliuretanica, foarte elastica, ignifuga si termorezistenta; 
Salteaua trebuie sa isi pastreaze elasticitatea chiar si la utilizari frecventa; 
Trebuie sa indeplineasca tratament bacteriostatic impotriva micro-organismelor patogene si alergenice; 
Trebuie sa indeplineasca o flexibilitate excelenta; 
Husa saltelei: 
Trebuie sa fie confectionata din strat de poliuretan pe o baza de poliester; 
Materialul trebuie sa fie complet ajustat pentru a asigura o distributie optima a presiunii si rezistenta 
frictionala cat mai redusa; 
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Trebuie sa indeplineasca proprietati antimicrobiene, hopoalergenice, sa neutralizeaze micro-organismele 
patogene si alergenii; 
Sa poata fi detasata, sa fie prevazuta cu fermoar pe o latura luna si una scurta; 
Sa poata fi spalata la 95 gr. C 
Alte date tehnice:Dimensiune PAT  
Lungime: 208 cm  
Latime: 100 cm  
Inaltime (masurata pana la nivelul platformei pentru saltea): 46 cm (+/- 2%) 
Greutate suportata: minim 200 kg. 
Dimensiunile platformei pentru saltea:  
Lungime:204 cm  
Latime: 86 cm  
Sectiune spate ajustabila in gama: min. 0 - 70 gr. Cu autoregresie de 10 cm  
Sectiune de suport picioare (cu genunchii in pozitia intins) ajustabila in gama: min. 0 - 14 gr. 
Standarde: 
Patul trebuie sa fie fabricat in conformitate cu Regulamentul European Dispozitive Medicale EU 2017/745, 
precum si EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-2-52, EN ISO 14971 

 
19. NOPTIERA MEDICALA CU MODUL DE DEPOZITARE 

Construcție din lemn 
Margini acoperite cu PVC 
 Platformă superioară ABS  
 Sertar funcțional 
 Dulap cu raft 
Prevazuta cu roti 
Dimensiuni aprox: Lxlxh 51x51x93 cm 
 

20. SCAUN MOBIL DE TRANSPORT 
- cadru din aluminiu extra usor de doar 9,5 kg 
- cotieră fixă, suport din pânză 
- suport pentru picioare rabatabil fix cu curea pentru picioare 
- rabatabil pe spate 
- blocare frane pe rotile din spate 
 

21. DULAP METALIC MEDICAMENTE 
Sitem modular pentru instrumentar sau medicamente 
Usi din sticla securizata, cu incuietoare 
Compartimentare: 2 rafturi din otel inoxidabil 
 

22. STATIV PERFUZIE 
Structura din otel cromat; 
4 suporturi pentru perfuzie; 
5 roti antistatice dintre care 2 cu frana; 
Inaltime reglabila: 135-220cm; 
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23. RMN 1.5T 

CONFIGURATIE:  
Echipament de imagistica medicala prin rezonanta magnetica nucleara cu intensitatea campului magnetic de 
minim 1,5 T 
1. Magnet superconductiv minim 1,5 T  
Sistem de ecranare a magnetului impotriva interferentelor externe  
Intensitatea campului magnetic: minim 1,5 T  
Greutate (magnet cu Heliu): maxim 6 tone  
Lungimea magnetului: maxim 200 cm 
Deschidere gantry: minim 60 cm  
Omogenitatea minim specificata (valoare garantata) a campului magnetic, masurata prin metoda V-RMS 
pentru un volum sferic cu diametrul de 30 cm: ≤ 0.30 ppm  
Camp de vedere (FOV) de min. 50 cm pe cele 3 axe (x, y, z)  
Stabilitatea pe termen lung a campului magnetic: maxim 0,1 ppm/h  
Rata zero de evaporare a heliului (tehnologia Zero boil-off)  
2. Sistem de gradienti  
Sistem de gradienti cu ecranare activa  
Amplitudine maxima pe fiecare axa: minim 33 mT/m  
Slew rate maxim: minim 120 T/m/s pe fiecare axa 
3. Sistem RF de emisie / receptie  
Tehnologie amplificator RF digital, racire cu aer sau apa 
Digitizare semnal RM si transmisie semnal digital prin fibra optica catre reconstructor (tehnologii DirectRF, 
OpticalRF, dStream sau echivalente)  
Numar de canale independente de receptie: minim 16 
Numar de convertoare analog digitale: minim 16 
4. Masa de pacient  
Greutatea maxima suportata a pacientului: minim 200 kg  
Viteza maxima de deplasare longitudinala a blatului mesei: minim 100 mm/s  
Inaltimea minima a mesei pacient: ≤ 61 cm  
5. Modalitati folosite pentru reducerea anxietatii pacientului  
• reducerea zgomotului acustic 
• ventilatie si lumina in tunel 
• sistem cu casti care sa asigure o reducere suplimentara a zgomotului si redarea de sunete 
ambientale (muzica). Atat casti ce acopera urechea, cat si casti ce se introduc in ureche. 
6. Monitorizarea pacientului  
• comunicare intre pacient si operator  
• sistemul sa includa buton de urgenta (alarma) care sa permita pacientului actionarea acestuia in 
orice moment al scanarii 
7. Sistem pentru masurarea parametrilor fiziologici  
• sincronizarea masuratorii cu ciclul fiziologic al miscarii cardiace si/sau respiratorii  
• triggerare/gating puls  
• triggerare/gating ECG  
• triggerare/gating respiratie 
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Buton pentru oprirea de urgenta a sistemului  
Unitate de stocare pe CD-R sau DVD-R  
Functii DICOM 3.0 complete: Send/Receive, Querry/Retrieve, Basic Print, Worklist, Storage Commitment  
8. Computer gazda  
Procesor dual core de minim 3.0 GHz  
RAM: minim 64 GB  
Stocarea imaginilor in format DICOM utilizand medii portabile DVD-RW sau CD-RW  
Consola de achizitie trebuie sa includa un monitor color cu ecran plat cu o diagonala de minim 24” si o 
rezolutie de minim 1920x 1200 
9. Procesor imagine  
Procesor dual de minim 2.1 GHz  
RAM: minim 64 GB  
Viteza de reconstructie a imaginilor 2D (matrice de 256x256, 100% FOV) de minim 25000 recon/s 
10. Statie de post-procesare  
Procesor dual de minim 2,0 GHz  
RAM: minim 32 GB  
Hard disk pentru stocarea imaginilor: minim 900 GB  
Monitor color LCD, min.19”, minim 2 bucati 
Functii DICOM 3.0 complete: Send/Receive, Querry/Retrieve, Basic Print  
11. Parametrii de scanare  
Camp de vizualizare maxim (Max. FOV): minim 50 cm 
Grosime minima sectiune 2D: maxim 0,1 mm  
Grosime minima sectiune 3D: maxim 0,1 mm  
Dimensiune maxima matrice: minim 1024 x 1024  
12. Tehnici de achizitie, detectare si corectie  
Minim 1 tehnica de achizitie in paralel 
Factor de acceleratie pentru achizitia in paralel: minim 3 
Tehnica de corectie a miscarii, cu esantionare radiala bazata pe spatiul k – pentru intregul corp – pentru 
imbunatatirea calitatii imaginii  
Setari automate ale parametrilor secventelor utilizand inteligenta artificiala 
Tehnologie de reconstructie a imaginilor ce utilizeaza tehnica deep learning la nivel de data brute (raw data)    
Tehnica de accelerare compatibila cu imagistica EPI ce permite achizitia de slice-uri multiple simultan, tip 
Simultaneous Multi-Slice, HyperBand, Multi-band (WIP) sau similar    
Tehnica de accelerare tip “compressed sensing” compatibila cu tehnicile 3D TOF, 3D MRCP, 
CUBE/VISTA/SPACE, VIBE/LAVA/THRIVE/mDixon  
13. Aplicatii  
Imagistica pentru neurologie: 
- secvente EPI si protocoale pentru difuzie  
- secventa de difuzie tensoriala  
- tractografie (cu generarea hartilor de difuzie de-a lungul tracturilor de materie alba) 
- secventa de difuzie cu valori multiple ale parametrului b, minim 16 valori b pentru  
- secvente 3D cu voxel izotropic in ponderatii minim T1, T2 si FLAIR  
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- secventa de susceptibilitate magnetica cu reconstructie in faza pentru determinarea 
microhemoragiilor si diferentierea lor de eventuale leziuni calcificate  
- imagistica cu separare spectrala apa/grasime cu reconstructia a minim 4 contraste  
- spectroscopie  
- perfuzie fara substanta de contrast in format 3D, tip Arterial Spin Labeling 
- Secventa de achizitie 3D cu corectie de miscare prospectiva 
 
Imagistica corpului: 
- achizitii 2D si 3D  
- protocoale dedicate de supresie a grasimii  
- protocoale pentru MRCP (pancreatocolangiografie RM)  
- protocoale de tip 3D in ponderatie T1 cu separare spectrala apa/grasime in mod dinamic (cu 
reconstructia a minim 4 contraste diferite)  
- secventele de difuzie sa aiba posibilitatea setarii a minim 16 valori pentru coeficientul b pentru harta 
ADC 
- secvente care sa nu necesite efectuarea in apnee in ponderatie T1 si T2 (ex. navigator)  
- Imagistica dinamica a ficatului (de tip THRIVE, LAVA, VIBE sau echivalent) 
Imagistica de angiografie:  
- angiografie 2D/3D cu contrast de faza  
- angiografie periferica cu miscarea automata a mesei  
- maximum Intensity Projections (MIP), MPR  
- Angiografie cu posibilitatea urmaririi in timp real a sosirii agentului de contrast si declansarea 
achizitiei la momentul dorit de operator  
- Imagistica de compunere a statiilor multiple pentru angio periferic  
- Angiografie cu rezolutie temporala inalta in format 3D (angiografie de tip 4D) 
Imagistica ortopedie: 
- secvente in ponderatie T1 si T2 de tip 3D  
- protocoale de supresie a grasimii 
- imagistica bazata pe tehnica Dixon cu separare apa si grasime 
14. Alte aplicatii disponibile pe statia de post-procesare  
Minimum / Maximum Intensity Projections, MPR  
Aplicatii pentru evaluarea studiilor RM de perfuzie neuro care sa permita procesari si calcule de hartii de flux 
sanguin cerebral relativ (rCBF), timp pana la valoarea maxima - TTP (Time To Peak), volum sanguin cerebral 
relativ (rCBV), timp mediu de tranzit - MTT (Mean Transit Time) 
Masuratori de distante si unghiuri  
Analiza curbei de timp și posibilitatea de creare de hărți color pentru studiile cu substanță de contrast. 
Procesare imagistica de spectroscopie 
Fuziune de imagini parametrice color cu imagini anatomice  
Procesare multi-parametrica 
Procesare imagini de difuzie 
Procesare studii in dinamica (time-course) 
15. Antene  
Antena de tip neurovascular (cap si gat) cu minim 16 elemente/canale care sa permita si scanarea coloanei 
cervicale 
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Antena pentru examinari de abdomen si pelvis cu minim 9 elemente/canale  
 
Antena pentru examinari de coloana, complet inclusa in masa, cu minim 12 elemente/canale 
 
Antena dedicata, rigida, de genunchi si picior, de tip cuadruatura sau multi-canal 
 
Antena flexibila cu minim 16 elemente/canale, minim 2 bucati de dimensiuni diferite, cu sistem de 
pozitionare pentru minim member inferioare 
 
Se va specifica numarul de elemente/canale per antena, nu se accepta combinatii cu alte antene 
ACCESORII  
Accesorii pentru instalare  
Cabina RF complet echipata, inclusiv instalare.  
Teava de quench dimensionata in conformitate cu specificatiile de amplasare si instalare 
Chiller pentru magnet  
Climatizare pentru camera tehnica si camera de examinare  
Panou de conectare la reteaua electrica  
Dulap pentru depozitare antene 
Mobilier pentru consola de achizitie (masa computer si scaun) 
Monitor de oxigen 
Targa pacient compatibila RM 
Infuzomat compatibil IRM complet non-magnetic pana la minim 3 tesla cu urmatoarele caracteristici: 
 
Sa poata infuza medicatie atat din seringi cat si din pungi fluide infuzabile 
Infuzomat alimentat de acumulatori reincarcabili.  
Capacitatea bateriei sa permita o autonomie de minim 12 ore la un debit de minim 125ml/ora 
Complet non-magnetic si sa permita amplasarea sa pana la limita de minim 10,000 Gauss a campului 
magnetic static. 
Pompa sa aiba integrat un monitor in timp real de SpO2  
Pompa de infuzare sa poata fi upgradata ulterior cu o unitate de control remote wireless care sa permita 
controlul pompei inclusiv ajustarile functiunilor pompei, parametrilor de monitorizare a SpO2, debit, doza, 
volume de infuzie si oprirea/pornirea din afara camerei magnetului 
Pompa de infuzare sa permita optional adaugarea unui canal modular suplimentar de infuzare  
Interval debit: intre minim 0.1-1400 mL/hr (minim de la 0.1 la 99.9 ml/ora in incremente de cate 0.1mL/ora, 
minim 100 la 1400 mL/hr in incremente de 1 mL) 
Nivelul de He de min. 90% garantat de producator (calculul se va face conform recomandarilor 
producatorului pentru nivelul maxim de He specific respectivului sistem de rezonanta magnetica) la 
terminarea instalarii si start-upului, inainte de inceputul training-ului de aplicatie.   
 
Aparat anestezie compatibil RMN 
Aparat de anestezie generala destinat sedarii pe durata investigatiilor cu aparatul RMN, ce poate fi utilizat la 
pacienti adulti si copii (nou-nascuti, copii, adolescenti,), care permite utilizarea anesteziei in sistem semi-
inchis cu flux ridicat, scazut (low-flow) si minimal (minimal flow). 
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Aparatul de anestezie poate fi utilizat impreuna cu aparate RMN de 1.5 Tesla si de 3 Tesla 
Aparatul de anestezie permite utilizarea in conditii de siguranta in interiorul campurilor magnetice cu 
intensitate de 40 mtesla (400 gauss) 
domeniul senzorului Tesla 35 - 45 mtesla 
Configuratia aparatului include: 
Unitate de baza pe sasiu mobil, cu bloc intrare pentru alimentarea cu O2, aer, N2O si bloc cu debitmetre 
pentru dozarea acestor gaze 
Circuit pacient incluzind furtunuri, absorber CO2 cu rezervor pentru calce sodata, valva reglabila pentru 
limitare presiune 
Sistem de reglaj precis al concentratiei gazului anestezic pentru doua vaporizoare 
Un vaporizor pentru Sevoflurane 
Sasiu mobil antistatic cu roti cu frana si cu minim 3 sertare integrate 
Cel putin un sertar sa poata fi inchis cu cheia 
Frana sasiului sa fie de tip central, apasarea cu piciorul a unei singure pedale sa blocheze/deblocheze toate 
rotile 
Masa de scris integrata 
Aspirator bronsic cu doi recipienti autoclavabili, cu functionare pe baza de aer comprimat, fixat pe sasiul 
aparatului 
Ventilator pacient si monitor pentru parametri de ventilatie 
Software de operare, mesaje de alarma si texte ajutatoare in limba romana 
Unitatea de baza este prevazuta cu: 
Brat articulat reglabil pe inaltime, pentru circuite pacient semi-inchise, fixabil pe ambele parti ale aparatului. 
Unitatea de dozare gaze pentru O2, Aer, N2O 
Reglajul debitele gazelor medicinale este afisat digital pe un display luminos 
Aparatul poate fi setat pentru a afisa debitele gazelor medicinale fie cu rezolutie inalta fie cu rezolutie 
standard: 
- mod rezolutie standard: debitele se regleaza cu precizie de o zecimala in intervalul 0,0-12,0 L/min 
-mod rezolutie inalta: debitele se regleaza cu precizie de doua zecimale in intervalul 0,00-9,99 L/min 
Debitele gazelor medicinale sunt afisate si sub forma de coloane pe ecranul aparatului de anestezie simultan 
cu afisarea parametrilor de ventilatie 
Debitmetru mecanic suplimentar pentru indicarea debitului amestecului total de gaz proaspat 
Circuitul pacient 
Sistem semi-inchis cu decuplarea gazului proaspat ce include senzori de flux, senzori O2, rezervor calce 
sodata, circuit furtunuri pt. adulti. 
Circuitul pacient este montat pe un brat mobil reglabil pe inaltime 
Suport de parcare pentru piesa Y integrat in circuitul pacient 
Ventilator actionat electric integrat in sasiul aparatului ce nu necesita un gaz motor pentru a functiona. 
Aparatul permite reglarea urmatorilor parametri de ventilatie (intervale minime necesare) 
- Volum curent : 20 – 1400 mL 
Exista posibilitatea de a selecta parametrii de pornire ai aparatului 
Moduri de ventilatie: 
Spontana 
Manuala 
Automata, controlata in volum (VCV) 
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Automata, controlata in presiune (PCV) 
Automata, controlata in volum, sincronizata cu respiratia spontana a pacientului, ce permite respiratia 
spontana si intre bataile ventilatorului (SIMV) 
SIMV combinata cu suport de presiune (PS) 
PEEP 0-20mbar 
Presiunea de inspir 5 - 65 cmH2O 
debit inspirator 10—75 L/min in PCV si 10-85 L/min in SIMV 
support presiune 3 – 20 cmH2O 
frecventa minima ventilatie apnee 3 – 20 bpm 
Monitorizare in caile respiratorii pentru: 
Volumul curent, minut-volum, presiunea in caile respiratorii, varful de presiune la inspir, presiunea medie, 
PEEP, frecventa, concentratie oxigen la inspir. 
Afisare curba presiune/timp. 
Reglaj limite de alarmare sonore si vizuale 
Minut-volum, presiune in caile respiratorii (inclusiv stenoza si deconectare), concentratie FiO2 
Posibilitatea intreruperii temporare a alarmelor sonore 
Aparatul trece automat in mod sleep (economic) daca nu este utilizat 
Functie de pornire automata – aparatul porneste automat din modul sleep daca se modifica parametrii 
ventilatorului se porneste debitul unui gaz 
Surse de alimentare : 
Oxigen, Aer, N2O la presiune intre 3-6 bar, curent electric 230V 
In cazul intreruperii curentului, aparatul sa aiba posibilitatea functionarii pe acumulatorul propriu un timp de 
minimum 45 min. 
Vaporizor integrat pentru Sevoflurane: 
Sa poata fi transportat in orice pozitie fara pierderi de agent anestezic 
Sa nu necesite calibrari ulterioare 
Monitor de functii vitale destinat în special monitorizării în timpul examinărilor MRI. 
poate fi configurat conform necesitătilor proprii, în timp ce toate componentele pot fi îmbunătătite în 
permanentă. 
Senzorii SpO2 si ECG wireless îl fac usor si confortabil pentru conectarea pacientului la monitor. 
Memorie pana la 8 ore 
Transfer date prin USB 
Ecran tactil de 15” cu rezolutie 1024 x 768 
Toti parametrii pot fi afisati simultan 
Pot fi afisate simultan pe ecran până la 6 forme de unde si 4 câmpuri cu parametri numerici. 
Poziționarea liberă a padelelor ECG ajută la pozitionarea ECG chiar dacă pieptul este dificil de accesat. 
Filtrul artefact digital asigură citirea sigură a ECG-ului în timpul procedurii de scanare. 
camp magnetic maxim 3T 
rezistent la apa 
functionare pe accumulator minim 6 ore 
ECG tip wireless 
HR 30 – 300 bpm 
derivatii: I, II, III, aVL, aVF, aVR 
acuratete: +/- 0,5% din afisaj: +/- 1 BPM 
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rezolutie 1 bpm 
SpO2 tip wireless 
interval 30-100% 
NIBP cu determinare SYS, DIA, MAP 
limita suprapresiune 
interval de masura automat: 1,2,5,10,15,30 minute 
optiune monitor cu telecomanda: 
Monitorul cu telecomandă marca este prevăzut cu touch screen 15”. 
Transmiterea sigură si eficientă a semnelor vitale, cât si a tuturor alarmelor si evenimentelor este garantată 
printr-o tehnologie unică de transmisie. 
Sistemul cu telecomandă garantează functionalitatea completă a monitorului în camera de comandă 
optiune IBP 
optiune CO2 
Optiune multigaz- CO2, N2O, anestezici, O2 
Optiune temperature 
 
 

24. CT 64 SLICE 
Parametri tehnici si functionali ai sistemului CT 
1. Gantry CT 
Apertura gantry de minim 70 cm 
Posibilitate de inclinare fizica sau software de minim + 250 
Distanta de la punctul focal la detector sa fie de maxim 100 cm 
Campul de scanare de minim 50 cm 
Display integrat care sa afiseze minim urmatoarele caracteristici: indicator pentru luminile laser, nume 
pacient, tip de examinare 
2. Sistem de achizitie format din tub de raze X si detector 
Detector cu o lungime efectiva pe axa Z de minim 38 mm 
Numarul fizic de randuri de detector de minim 64  
Sistemul sa fie capabil sa genereze numar de minim 64 slice/rotatie  
Numarul total de elemente de detector de minim 47.000 elemente 
Cea mai mica grosime a slice-ului achizitionat sa fie de maxim 0.75 mm 
Numarul de proiectii/rotatie sa fie de minim 1800 
Generator de inalta tensiune cu o putere de minim 55 kW-se va descrie puterea nominala fara echivalente 
Tensiune anodica de minim 80-135 kV  
Curent anodic de minim 20-400 mA-se va descrie valoarea nominala fara echivalente 
Tub de raze X cu doua focare cu urmatoarele dimensiuni maxime: 0.9x0.9 mm sau 0.81 mm2pentru focarul 
mic si 1.2x1.2 mm sau 1.44 mm2 pentru focarul mare. Valorile vor fi in acord cu standardul IEC60336:2005 
Capacitatea de racire a anodei, pentru timpul minim de rotatie, de minim 1000 KHU/min 
Timp de rotatie pentru orice achizitie cu exceptia celor cardiace atat in mod axial cat si helicoidal de maxim 
0.5 secunde 
3. Masa pacient 
Domeniul de scanare orizontal in regim axial de minim 170 cm 
Domeniul de scanare orizontal in regim helicoidal de minim 150 cm 
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Precizia de pozitionare de maxim + 0.30 mm  
Greutatea de incarcare maxim admisa de minim 200 kg 
Pitch selectabil in intervalul 0.6-1.5 
4. Consola de achizitie 
4.1 Caracteristici hardware minime 
Procesor cu o frecventa de minim 2.1 GHz 
Memorie RAM de minim 16 GB 
HDD de minim 500 GB 
Monitor de minim 19” cu rezolutie de minim 1.3 MP 
Unitate de inscriptionare DVD/CD 
Mouse si tastatura 
4.2 Caracteristici de achizitie, reconstructie imagini si reducere doza de radiatii 
Posibilitate de inregistrare manuala a datelor pacientilor 
Posibilitatea preluarii datelor pacientilor din sistemul informatic HIS/RIS 
Posibilitate scanare pacient in regim de urgenta 
Posibilitatea afisarii de imagini reconstruite in timp real pentru verificarea achizitiei 
Sistemul sa ofere o imagine radiologica de proiectie a pacientului pentru a facilita planificarea scanarii 
(topograma) 
Sistemul sa ofere o proiectie automata a imaginilor multiplanare in plan axial, sagital, coronal si oblic 
Sistemul sa aibe posibilitatea de a permite trecerea de la imagini 2D la imagini 3D prospective in plan axial, 
sagital, coronal si oblic 
Posibilitatea de a putea programa pana la minim 8 seturi de reconstructii din protocolul de scanare inainte 
de inceperea scanarii 
Posibilitatea de reducere a dozei de radiatie, prin modularea curentului anodic pentru tesuturi superificiale 
precum ochi, sani, daca nu se doreste scanarea in scop diagnostic pentru aceste zone. 
Posibilitatea modificarii automate a curentului anodic in timpul scanarii in fuctie de marimea si anatomia 
pacientului. 
Posibilitatea reducerii dozei pe directia axei z(va rugam descrieti) 
Posibilitatea pornirii scanarii cand substanta de contrast ajunge in zona de interes 
Posibilitatea afisarii informatiilor despre doza  
Raport structurat de doza format DICOM 
Soft de reconstructie iterativa a imaginii care sa permita reducerea dozei de radiatie cu minim 40% 
Soft de reconstructie a imaginii care sa permita reducerea artefactelor datorate semnalului slab precum 
artefactele de helix 
Camp de vizualizare reconstruit de minim 500 mm 
Rezolutia spatiala pentru timpul minim de rotatie utilizand toate randurile de detector exprimata in perechi 
de linii/cm la cutoff 0% sa fie de minim 19 lp/cm 
Matrice de reconstructie de minim: 512x512 
Viteza de reconstructie a imaginilor cu algoritmul standard de minim 15 imagini/secunda 
5. Statie de postprocesare 
5.1 Caracteristici hardware minime 
Procesor cu o frecventa de minim 2.4 GHz 
Memorie RAM de minim 16 GB 
HDD de minim 500 GB 
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Monitor de minim 19” cu rezolutie de minim 1.3 MP 
Unitate de inscriptionare DVD/CD 
Mouse si tastatura 
5.2 Aplicatii de baza pentru postprocesare imagini  
Posibilitatea accesarii si vizualizarii de imagini provenite de la alte modalitati precum MR, PETCT, RX. 
Posibilitatea vizualizarii imagini 3D si 4D 
Calculare de distante, unghiuri, adnotari, ROI, segmentare 
Posibilitatea renderizare volum 
Posibilitate de a combina pana la minim 4 volume intr-o vedere 3D si posibilitatea de a ajusta independent 
culori, nivel transparenta 
Posibilitatea de navigare prin structuri anatomice cu aer (trahee, colon)  
Posibilitate de contur automat pentru leziuni detectate 
5.3 Aplicatii postprocesare avansate 
Angiografie CT 
Setectarea automata a arterei aorte si a celor iliace  
Tracking automat in timp real pentru toate structurile vasculare 
Protocoale predefinite pentru vizualizarea si analiza structurilor vasculare intracerebrale, carotida, aorta 
toracica si abdominala, extremitati 
Protocol predefinit pentru eliminarea complet automata a structurilor osoase 
Masurarea volumului trombului vascular 
Masuratori vasculare pentru diametru minim si maxim ale vaselor 
Segmentarea vaselor pentru analiza calitativa si cantitativa care sa includa urmatoarele masuratori: distante, 
volume, extractie tromb, diametru minim si maxim, procent relativ stenoza si anevrism 
Posibilitatea de a crea rapoarte pentru studiile analizate. 
Analiza pulmonara 
Vizualizare automata nodul pulmonar 
Analiza automata a nodulilor pulmonari cu determinarea a minim urmatorilor parametri: volum, timp 
dublare, procent de crestere. 
Urmarire nodul pulmonar si posibilitate comparatie cu examinari provenite de la momente diferite de timp. 
Analiza oncologie 
Posibilitate de incarcare si comparare a cel putin 2 studii provenite de la acelasi pacient 
Posibilitate calcul RECIST, WHO 
Posibilitate fuziune imagini provenite de la diferite modalitati: RM, CT, PET, X-Ray, etc 
Posibilitate fuziune 2D si 3D 
Posibilitate de a combina imagini anatomice si functionale provenite de la diverse modalitati 
Posibilitate generare rapoarte 
6. Accesorii 
Suport pentru pozitionare: cap axial si coronal, brate, saltea  
Tablou electric 
Mobilier consola de achizitie si statie de postprocesare format din masa si scaun  
Set radioprotectie format din: sort, protectie gonade si tiroida 
Posibilitate service de la distanta 
Injector substanta de contrast cu cap dublu 
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Sistem PACS pentru arhivare și vizualizare de imagini, cu modul pentru teleradiologie, dezvoltat pe 
tehnologii web (PACS „web-based”), cu viewer universal ZFP („zero-footprint”) pentru diagnostic imagistic 
accesibil de pe orice platformă, Windows, Mac sau Linux. 
Accesarea sistemului PACS și a viewer-ului ZFP de pe orice calculator din spital, chiar și din afara spitalului, de 
către utilizatorii autorizați, în mod securizat, fără descărcare și instalare de software. 
Viewer ZFP accesibil și pe dispozitive mobile (tablete, telefoane) cu sistem de operare Windows, Android, 
iOS.  
Arhitectură „multi-tenant” prin care sistemul software poate găzdui și servi mai multe 
locații/spitale/organizații printr-o singură instanță software instalată. 
Capabilități pentru a suporta locații multiple prin extinderea sistemului PACS la o arhitectură distribuită. 
Managementul datelor între locații, posibilitatea de a crea listă de studii globală și liste de studii separate pe 
locație.  
Toate interfețele cu instrumente de control pentru utilizator rulează în browser web. 
Administrare centralizată de la distanță. 
Gestiune centralizată a utilizatorilor și a permisiunilor de utilizare a sistemului PACS. 
Posibilitate de lucru cu certificat SSL pe server și comunicație criptată. 
Acceptă imagini de la cel putin următoarele echipamente de imagistică: CT, RM, DX, CR, XA, US, NM, PT, MG. 
Interfață bidirecțională HL7, acceptă mesaje ORM, ORU, ADT. 
Interfață DICOM 3.0: 
DICOM Query/Retrieve SCP/SCU 
DICOM C-Store SCP/SCU 
DICOM C-Find SCP/SCU 
DICOM C-Move SCP/SCU 
Funcție pentru transfer automat al examinărilor imagistice, pe baza de reguli, către alte noduri DICOM din 
rețea. 
Funcție de compresie fără pierderi a imaginilor în arhivă. 
Funcție de compresie JPEG a imaginilor cu o rată de cel putin 50:1 (configurabilă de către utilizator), pentru a 
asigura transmiterea de la server la viewer ZFP (client) cu viteze rezonabile pe lățimi de bandă reduse. 
Atașare documente medicale în formate non-DICOM la examinări (ex. PDF). 
Export examinare pe CD/DVD cu viewer DICOM compatibil cu Windows, MacOS si Linux. 
Server PACS 
CPU: Intel Xeon min. 2 Ghz, min. 6 nuclee. 
Memorie: 16 GB RAM. 
HDD: 2x4TB HDD 7200 RPM, configurare RAID 
Min 2 porturi de retea 1 Gbit. 
Windows Server sau echivalent, compatibil cu sistemul PACS 
Viewer zero-footprint (ZFP) cu funcții avansate pentru diagnostic, licență pentru 1 utilizator cu următoarele 
funcționalități: 
Aplicație web cu amprentă zero (HTML5) nu necesită instalare de software, plugin-uri sau Active X.  
Interfața utilizator în Română și Engleză. 
Suport pentru „Hanging Protocols” și configurararea acestora de către utilizatori. 
Posibilitatea de a afișa istoricul imagistic (toate studiile anterioare) în momentul în care utilizatorul cheamă 
spre vizualizare studiul curent. 
Posibilitate de afișare imagini pe minimum 4 monitoare în același timp. 
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Posibilitate de adăugare note text interactive la examinări prin mesagerie de tip chat integrată în viewer. 
Aceste note rămân salvate în baza de date, atașate la examinări. 
Posibilitate de comparare a două sau mai multe studii ale aceluiași pacient. 
Derulare sincronizată a seriilor. 
Afișare linii de referință între plane. 
Vizualizare dinamică de tip CINE cu modificarea vitezei de derulare a imaginilor. 
Window width/Window Level (ferestre pentru contrast și luminozitate) cu presetări pentru diferite țesuturi 
și organe. 
Scurtături pe tastatură pentru presetari WW/WL. 
Zoom interactiv, zoom 1:1, zoom regiune de interes. 
Oglindire și rotație imagini. 
Negativ imagine 
Filtrare: edge enhancement, denoising. 
Funcții de interpolare imagini pentru imbunătățirea calității lor: ex.  Linear, Lanczos. 
Măsurători HU ROI (densități cu prezentarea statistica a pixelilor capturați). 
Funcție de măsurare a distanțelor și unghiurilor, unghi Cobb, unghi Wiberg, distanța patelară TT-TG, cerc, 
unități Hounsfield. 
Etichetare vertebre pe imagini RMN sau CT. 
Creare și salvare imagini de referință cu reconstrucții sau măsurători pe imagini, cu salvarea stării aplicației. 
Export imagini în format DICOM cu posibilitate de anonimizare. 
Posibilitate de redactare rezultat direct din interfața viewer-ului ZFP. 
Dictare digitală nativă, integrată în viewer ZFP.  
Posibilitate de lucru cu microfon obișnuit sau cu dictafoane specializate (ex. SpeechMike) 
Posibilitate de creare șabloane pentru rezultate tipizate. 
Posibilitate de lucru cu rezultate predefinite, selectarea lor dintr-o listă și modificarea lor de către radiolog. 
Atașare imagini la rezultate. 
Suport pentru flux de lucru dictare/transcriere în viewer ZFP: 1) radiologul dictează rezultatul; 2) starea 
examinării se schimbă în Dictat; 3) Transcriptionistul preia examinarea și transcrie rezultatul; 4) Starea 
examinării se modifică în Transcris; 5) Radiologul verifică calitatea transcrierii și face eventual modificări 
după care semnează rezultatul. 6) Starea examinării se schimbă in Cu Rezultat. 
Stările examinărilor sunt semnalate in lista de lucru cu coduri de culoare sau anumite simboluri pentru 
diferențiere. 
Adaugare automată a unei poze cu semnătura și parafa medicului radiolog la sfârșitul rezultatului. 
Distribuție rezultat către alte aplicații prin rețea ca: fișier DICOM, atașat la mesaj HL7. 
Revendicare examinări de către utilizatorii radiologi cu afișarea numelui în dreptul examinării revendicate în 
lista de studii. Posibilitate de a anula revendicarea. 
Suport pentru flux de lucru „peer review” (evaluare colegială „inter pares”). 
Posibilitate pentru utilizatori să-și creeze liste de lucru personalizate, cu examinări interesante pentru 
cercetare, conferințe, cursuri, etc. 
Marcare studii și imagini folosind #hashtag-uri. Funcție de căutare în PACS după #hashtag. Click pe un 
hashtag redirecționează viewer-ul direct către imaginea pe care a fost pus acel hashtag cu afișarea acesteia. 
Posibilitate de creare #hastag-uri private (vizibile doar de cel care le crează) sau publice (vizibile de către toti 
utilizatorii din sistem). 
Panou de vizualizare și management al tuturor hashtagurilor. 
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Partajare studiu prin transmiterea unui link web (adresa URL) pe EMAIL. Destinatarul are acces numai la 
studiul partajat, folosind un cont de utilizator. Studiul în cauză nu se mută/transferă de pe server pe 
parcursul procesului de accesare şi vizualizare de imagini de către destinatar. Se va utiliza o procedura de 
streaming de imagini. 
MPR (reformatări multiplanare interactive, oblice). 
MIP (“maximum intensity projection”). Accesibil de pe orice calculator din spital fără instalare de software. 
MIP gros cu configurarea grosimii feliei (“slab” MIP).  
Minimum IP. Accesibil de pe orice calculator din spital fără instalare de software. 
Posibilitate de modificare distanță dintre slice-uri (pe examinări volumetrice CT sau RMN) din interfața web a 
aplicației.  
VR (“Volume Rendering”).  Accesibil de pe orice calculator din spital fără instalare de software. 
Posibilitate de salvare rotație imagine VR sau MIP (număr de cadre configurabil) și salvare ca serie DICOM în 
PACS sau export animație în format AVI. 
Instrument de decupare de tip “free-hand” pe randări VR sau MIP pentru eliminarea anumitor structuri 
obstructive. 
Decupare cu forme predefinite (ex. cubice sau sferice) in modul VR pentru izolarea și afișarea Volumelor de 
Interes (VOI). 
Vizualizarea structurilor vasculare intracraniene pentru diagnosticul anevrismelor și a altor boli vasculare. 
Imagistică vasculară cu CT în viewer ZFP: Posibilitate de eliminare țesut osos. Cuantificarea stenozelor. 
Imagistică MPR curbat. Evaluare vasculară în secțiune, minim: diametru și arie. Accesibil de pe orice 
calculator din spital fără instalare de software. 
Analiză pulmonară cu CT în viewer ZFP: Soft dedicat pentru segmentarea leziunilor oncologice și măsurarea 
lor.  Accesibil de pe orice calculator din spital fără instalare de software. 
Colonoscopie virtuală: Soft dedicat pentru analiza non-invazivă și evaluarea în vederea stabilirii unui 
diagnostic al leziunilor aferente colonului prin vizualizarea endoscopică panoramică, în pozitii prone si 
supine. Disecție virtuală. Funcții de măsurare și marcare polipi pe imagini. Accesibil de pe orice calculator din 
spital fără instalare de software. 
Evaluare scor de calciu pe examinari cardio CT fără substanță de contrast. Accesibil de pe orice calculator din 
spital fără instalare de software. 
Fuziune de imagini PET si CT. Segmentare leziune cu afișarea valorilor SUV (Standard Uptake Value) 
RMN de sân în viewer ZFP: Analiza curbelor de incărcare cu substanță de contrast pentru examinări DCE-MRI 
de sân. Segmentare leziuni mamare și clasificarea lor în cele 3 categorii de risc: persistent, platou, 
descrescator. Hărți parametrice de culoare care indică rapiditatea încărcării în faza inițială cât și forma curbei 
în faza întârziată. Accesibil de pe orice calculator din spital fără instalare de software. 
Teleradiologie 
Modul de teleradiologie, parte integrantă a sistemul PACS, care să permită atribuirea anumitor examinări cu 
medici din spital sau din alte unități medicale pentru teleradiologie și interpretarea examinărilor de la 
distanța. 
Interfața grafică cu meniuri ce permit atribuirea de examinări cu anumiți medici radiologi pentru vizualizarea 
imaginilor și scrierea rezultatelor. 
În interfața de atribuire manuală a unui studiu cu un medic pentru teleradiologie se afișează următoarele 
informații: a) orarul medicului cu disponibilitatea acestuia; b) specialitatea; c) încărcarea curentă (numarul 
de studii atribuite pentru teleradiologie); d) calitatea serviciilor oferite de acel medic (număr de rezultate 
livrate la timp, număr de rezultate livrate cu întârziere). 
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Liste de lucru dedicate pentru examinări: a) cu rezultat dat; b) în lucru; c) ne-atribuite. 
Funcție de definire prioritate pentru fiecare examinare asociata cu un medic radiolog (critic, urgent, rutină, 
etc.) 
Monitorizare: 1) instrument pentru monitorizare număr de examinări atribuite pe medici și pe modalitati; 2) 
instrument monitorizare performanța (procent din rezultate livrate la timp, procent rezultate livrate cu 
întârziere, media timpilor în care s-au finalizat rezultatele (TAT turn-around-time)  
Configurări modul teleradiologie: 
- Definire orar disponibilitate medici teleradiologi 
- Definire specialități medici teleradiologi: Radiologie, Ecografie, Neuroradiologie, etc. 
- Definire timp acceptabil livrare rezultat (TR – Time to Report) pentru fiecare tip de prioritate: critic, 
urgent, rutină. 
Unelte pentru tele-radiolog: 
- Acces la viewer zero-footprint de la orice calculator conectat în retea sau pe Internet, fără 
descărcare și instalare de software 
- Acces la unelte avansate de postprocesare inclusiv măsurători, modificare ferestre, MPR, MIP, VRT. 
- Viewer-ul include modul de scriere rezultate cu editor de text integrat 
- Acces în viewer la biletul de trimitere sau alte documente medicale relevante 
Certificări 
Certificat CE pentru sistemul software PACS și viewer ZFP emis de un organism notificat (clasificare ca 
dispozitiv medical clasa IIa) și declarație de conformitate în acord cu Regulamentul MDR.  
Aviz de funcționare emis de Ministerul Sănătății pentru import, distribuție și service sistem PACS cu viewer 
ZFP. 
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ANEXA 7 - MEMORIU JUSTIFICATIV ESTIMARE PREŢURI 

 

Compania noastră este o companie ce oferă servicii de proiectare şi consultanţă 

în domeniul medical, având o echipă pluridisciplinară de arhitecţi, ingineri de rezistenţă, 

ingineri de instalaţii, epidemiologi, experţi în servicii şi planificare de infrastructură 

medicală, experţi în realizarea de soluţii de echipare medicală, de estimare financiară.  

În cadrul companiei noastre am realizat în perioada martie 2020-iunie 2022, cel 

puţin următoarele proiecte similare cu cel în discuţie: 

• Spital modular pentru pacienti suspecti si infectati cu COVID-19 in 

cadrul Spitalului Universitar de Urgenta Elias Bucuresti (fazele PT+DDE, asistenta 

tehnica) 

Construcţie nouă cu 38 paturi (10 paturi suspecti, 10 paturi pacienţi stare 

intermediara, 10 paturi pacienti ATI – stare critică). 

• Spital modular pentru- pacienti infectati ATI cu COVID-19 in cadrul 

Spitalului Judetean Brasov (fazele PT+DDE, asistenta tehnica) – constructie 

executata. 

Construcţie nouă cu 29 paturi (pacienti ATI – stare critica). 

• Spatiu de triere modular pentru pacientii sectiei de Oncologie a 

Spitalului Judetean Sibiu (fazele PT+DDE, asistenta tehnica) – constructie 

executata. 

Construcţie nouă formată din 6 module (zona asteptare si triaj). 

• Spatiu de triere modular pentru Spitalul Elias, Bucureşti (fazele 

PT+DDE, asistenta tehnica) – constructie executata. 

Construcţie nouă formată din 6 module (zona asteptare si triaj). 
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• Spital modular pentru pacienti infectati ATI cu COVID-19 in cadrul 

Spitalului Judetean Piatra Neamt (fazele DTAC, PT+DDE, asistenta tehnica) – 

constructie executata. 

Construcţie nouă cu 18 paturi (pacienti ATI – stare critica). 

• Spital modular pentru pacienti infectati cu COVID-19 in cadrul 

Institutlui de geriatrie si gerontolgie Ana Aslan – unitate Caldarusani (fazele 

PT+DDE) – in stadiu de proiect, Proiect tehnic receptionat. 

Construcţie nouă cu 25 paturi (pacienti cronici), zona diagnostic avansat si 

laborator analize medicale integrate 

• Spital modular pentru pacienti infectati cu COVID-19 in cadrul 

Institutlui de geriatrie si gerontolgie Ana Aslan – unitate Otopeni (fazele PT+DDE) 

– in stadiu de proiect, Proiect tehnic receptionat. 

Construcţie nouă cu 40 paturi (pacienti cronici), zona diagnostic avansat, baza de 

tratament pentru recuperare post-covid 19 si laborator analize medicale integrate 

• Spital modular pentru pacienti ATI infectati cu COVID-19 in cadrul 

Spitalului de Boli infectioase “Sf. Paraschieva” Galati (faza SF) – in stadiu de 

proiect, studiu de fezabilitate receptionat. 

Construcţie nouă cu 10 paturi ATI. 

• Spital modular pentru pacienti infectati cu COVID-19 in cadrul 

Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta Bucuresti (faza SF, DTAC, 

PT+DDE) – scheme functionale. 

Construcţie nouă cu 45 paturi (din care 10 paturi ATI) si zona de diagnostic 

avansat. 
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• Spital modular pentru pacienti infectati cu COVID-19 in cadrul 

Spitalului Judetean Baia Mare (faza SF, DTAC) – in stadiu de proiect, Autorizatie 

de construire obtinuta. 

Construcţie nouă cu 24 paturi si zona de diagnostic avansat. 

În cadrul acestor contracte serviciile oferite de noi au cuprins, pe lângă servicii de 

proiectare, şi servicii de consultanţă sau asistenţă tehnică, cum ar fi: 

- estimare costuri - realizare de deviz estimativ pentru lucrările de execuţie şi 

dotări; 

- răspuns la clarificări în cadrul ofertărilor şi verificare tehnico-financiară a ofertelor 

realizate de către ofertanţi, în calitate de poriectant; 

- analiza consultărilor de piaţă, în calitate de poriectant. 

Dintre toate aceste proiecte, 3 au fost şi executate (Spital modular în cadrul 

Spitalului Elias, Spital modular în cadrul Spitalului Judeţean Braşov şi spitalul modular în 

cadrul spitalului judeţean Piatra Neamţ) şi am urmărit evoluţia până la final şi o urmărim 

şi acum în perioada de utilizare. Cel mai recent a fost proiectul din cadrul spitalului 

Judeţean Baia Mare în cadrul căreia Autoritatea Contractantă a realiza şi o consultare de 

piaţă, în urma căreia evaluările noastre din deviz au fost confirmate prin ofertele primite 

de la furnizorii din piaţă. 

Estimarea de preţ din cadrul proiectului în discuţie, am realizat-o folosind 

standarde de cost verificate în piaţa de construcţii din România (conform cu HG 

907/2016) în relaţie directă cu experienţa acumulată în proiectele mai sus menţionate 

care sunt similare cu proiectul în discuţie precum şi cu “know-how-ul” acumulat în cadrul 

altor proiecte implementate având funcţiune medicală. Documentele care au fost stat la 

baza serviciilor noastre în cadrul acestor proiecte prezentate mai sus sunt confidenţiale 

şi nu le putem pune la dispoziţie în cadrul proiectului actual, dar am ţinut cont de toate 

• • • • • • • • • • • • • • 
TESSERACT 

Medical 

Stefana
Highlight

Stefana
Highlight

Stefana
Highlight

Stefana
Highlight



 
 
 
 
 

 
 
 
 

SC TESSERACT ARCHITECTURE SRL 
Aleea Geniştilor, 21/21, Sibiu 
RO34857055  J32/734/2015; 
hello@tesseract-architecture.com 

ACEST DOCUMENT ŞI INFORMAŢIILE CUPRINSE ÎN EL SUNT PROPRIETATEA SC TESSERACT ARCHITECTURE SRL ŞI NU POT FI UTILIZATE, TRANSMISE SAU REPRODUSE, PARŢIAL SAU 
ÎN ÎNTREGIME, FĂRĂ AUTORIZAREA SCRISĂ A AUTORULUI. UTILIZAREA DOCUMENTULUI TREBUIE SĂ FIE CONFORMĂ CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT. DOCUMENTUL ESTE 
VALABIL NUMAI CU SEMNĂTURILE ÎN ORIGINAL DE CULOARE ALBASTRĂ ŞI ŞTAMPILELE ÎN ORIGINAL 

 

4 

135/2022 

Creare spital modular pentru consolidarea capacitații medicale a spitalului  
clinic de boli infecțioase constanța, in contextul covid-19 
B-dul 1 Decembrie1918, nr.4C, LOT1, Jud. Constanța 

 

Pag. 4 

 

măsurile şi recomandările primite atât din partea autorităţii contractante cât şi a 

colaboratorilor noştri care au experienţa derulării unor astfel de proiecte. 

Menţionăm că în urma pandemiei şi a blocajului producătorilor de echipamente 

medicale, preţul acestora a crescut semnificativ mai ales a echipamentelor de imagistică, 

respectiv RMN 1,5T şi CT 64 slices, cu următoarea motivaţie:  

1. În ultimul an preţul echipamentelor medicale a înregistrat o creştere 

exponenţială cu 25% până la 50%, în acest sens vă ataşâm proceduri adjudecate 

în SICAP la preţuri similare sau chiar mai mari. 

2.  Sistemul RMN propus este de ultimă generaţie, fiind superior 

tehnologiilor anterioare; acesta dispune de 16 canale independente de recepţie, 

fiind dotat cu antene superioare care din punct de vedere clinic oferă o calitate a 

imaginii cu mult mai bună decât sistemele din generaţia anterioară, putând fi atinse 

toate dezideratele clinice cu adresabilitate către rezonanţă magnetică. 

Acesta dispune de modul de reconstrucţie cu inteligenţă artificială, tehnici 

de setare a secvenţelor de achiziţie cu inteligenţă artificială şi alte tehnici avansate 

de achiziţie ce permit accelerarea examinărilor, îmbunătăţesc calitatea actului 

medical, reduc SNR-ul (signal-to noise ratio) şi implicit cresc confortul pacientului. 

În configuraţia RMN-ului este prevăzut suplimentar şi o maşină de 

anestezie necesară (obligatorie în unele cazuri) sedării pacienţilor adulţi şi 

pediatrici în timpul investigaţiei RMN. 

3.  Sistemul CT este de ultimă generaţie, dispune de ultimele tehnologii 

şi aplicaţii în materie de computer tomografie, putând fi echipat cu modul de 

inteligenţă arficială, care îmbunătăţeşte confortul pacientului, fluxul de lucru şi 

calitatea actului medical. 
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De asemenea, dispune de software-uri avansate de reducere a dozei de 

radiaţie, protocoale de lucru automatizate, rezoluţie spaţială crescută care se 

translatează într-o calitate superioară a imaginii şi într-un diagnostic precis.    

Pentru stocarea, arhivarea şi vizualizarea informaţiilor şi a studiilor 

medicale achiziţionate cu echipamentele medicale de radiologie şi imagistică a 

fost introdus un sistem PACS în configuraţia CT-ului. 

 

În fapt, vă transmitem ataşat prezentului memoriu documente justificative ce atestă 

infromaţiile mai sus menţionate. 

- CAN1030414 Anunt de atribuire la anunt de participare 

- CAN1068839 Anunt de atribuire la anunt de participare 

- CAN1069101 Anunt de atribuire la anunt de participare 

- CAN1072702 Anunt de atribuire la anunt de participare 

- CAN1073514 Anunt de atribuire la anunt de participare 

- CAN1078183 Anunt de atribuire la anunt de participare 

 

 

 

Întocmit, 

Arh. Raluca Şoaita.   
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Furnizare Aparat de Imagistică prin Rezonanță Magnetică
1.5T

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
INSTITUTUL INIMII DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE"Niculae Stancioiu" Cluj-Napoca 
Cod de identificare fiscala: 4617719; Adresa: Strada: Moţilor, nr. 19-21; Localitatea: Cluj-Napoca; Cod NUTS: RO113 Cluj; Cod postal:
400001;  Tara:  Romania;  Persoana  de  contact:  Romina  Rosu;  Telefon:  +40  0264599502;  Fax:  +40  0264599503;  E-mail:
aprov@institutulinimii.ro; Adresa internet: (URL) www.institutulinimii.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro; 

 
I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

 
I.4) Tipul autoritii contractante
Organism de drept public

 
I.5) Activitate principala
Sanatate

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Furnizare Aparat de Imagistică prin Rezonanță Magnetică 1.5T
Numar referinta: 9/2020

 
II.1.2) Cod CPV principal
33100000-1 Echipamente medicale (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Furnizare Aparat de Imagistică prin Rezonanță Magnetică 1.5T conform caietului de sarcini atasat.

 
II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 3854000
Moneda: RON

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 33100000-1 Echipamente medicale (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare: 
Sediul Institutului, din Calea Motilor, nr. 19-21, Cluj-NapocaSediul Institutului, din Calea Motilor, nr. 19-21, Cluj-Napoca

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
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(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Furnizare Aparat de Imagistică prin Rezonanță Magnetică 1.5T conform caietului de sarcini atasat. Se va încheia un contract de
furnizare pentru 1 bucată.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 50%

 
Denumire factor evaluare: Parametru tehnic punctat nr. 1
Pondere: 5%

 
Denumire factor evaluare: Parametru tehnic punctat nr. 2
Pondere: 5%

 
Denumire factor evaluare: Parametru tehnic punctat nr. 3
Pondere: 5%

 
Denumire factor evaluare: Parametru tehnic punctat nr. 4
Pondere: 5%

 
Denumire factor evaluare: Parametru tehnic punctat nr. 5
Pondere: 5%

 
Denumire factor evaluare: Parametru tehnic punctat nr. 6
Pondere: 5%

 
Denumire factor evaluare: Parametru tehnic punctat nr. 7
Pondere: 5%

 
Denumire factor evaluare: Parametru tehnic punctat nr. 8
Pondere: 5%

 
Denumire factor evaluare: Parametru tehnic punctat nr. 9
Pondere: 5%

 
Denumire factor evaluare: Parametru tehnic punctat nr. 10
Pondere: 5%

 
 

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: -
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Alte finantari

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
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IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii

 
IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

 
IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Nu

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JOUE: 2020/S 019-041147

 
IV.2.8) Informatii privind incetarea sistemului dinamic de achizitii
Anuntul implica incetarea sistemului dinamic de achizitii publicat in anuntul de participare de mai sus: Nu

 
IV.2.9) Informatii privind incetarea unei invitatii la o procedura concurentiala de ofertare sub forma unui
anunt orientativ periodic
Entitatea contractanta nu va atribui niciun alt contract pe baza anuntului orientativ periodic mentionat mai sus: Nu

 

Sectiunea V: Atribuirea contractului
 

Se atribuie un contract/un lot: Da
 

V.2) Atribuirea contractului
 

Furnizare Aparat de Imagistică Rezonanță Magnetică 1.5T
V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
725 / 12.03.2020

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 1
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA 
Cod de identificare fiscala: RO 12924986; Adresa: Strada Văcărescu Barbu, Nr. 301-311, Sector: 2; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS:
RO321  Bucuresti ;  Cod  postal:  020276;  Tara:  Romania;  Telefon:  +40  372074559;  Fax:  +40  372074699;  E-mail :
a lexandra .munteanu@ge.com;  bogdan.d inc iu@ge.com;  c ipr ian .botea@ge.com;  georg iana .novac@ge.com;
cristina.ulmeanu@ge.com; simona-irina.nita@ge.com; arina.velixar@ge.com; costin.staicu@ge.com; bogdan.solomon@ge.com;
andrei.vaduva@ge.com;  ioana.uliliuc@ge.com;  patricia.hera@ge.com;  stefania.voica@ge.com,  ana-maria.gindea@ge.com,
corina.balasoiu@ge.com; corina.vagii@ge.com; CorinaElena.Cirstea@ge.com; Adresa internet: (URL) www.ge.com; Contractul este un
IMM Nu

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 3855000
Valoarea totala a contractului/lotului: 3854000
Moneda: RON

 
V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Nu
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Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.3) Informatii suplimentare
-

 
VI.4) Proceduri de contestare

 
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cnsc.ro; 

 
VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

 
VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: -

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
-

 
VI.4.5) Numarul deciziei emise de CNSC aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul
cadru
-

 
VI.4.6) Numarul hotararii instantei aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru
-

 
VI.4.7) Procedura verificata ANAP
Nu

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.03.2020
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Achizitiție computer tomograf în cadrul proiectului
Reabilitarea, extinderea și dotarea Ambulatoriului de

specialitate al  Spitalului de Psihiatrie "Elisabeta Doamna"
Galați

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
Municipiul Galati 
Cod de identificare fiscala: 3814810; Adresa: Strada: Domnească, nr. 54, Sector: -, Judet: Galati; Localitatea: Galati; Cod NUTS: RO224
Galati; Cod postal: 800008; Tara: Romania; Persoana de contact: Rapotan Alina Gabriela; Telefon: +40 236307720; Fax: +40 236307796; E-
mail: licitatii@primariagalati.ro; Adresa internet: (URL) www.primariagalati.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro; 

 
I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

 
I.4) Tipul autoritii contractante
Autoritate regionala sau locala

 
I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Achizitiție computer tomograf în cadrul proiectului Reabilitarea, extinderea și dotarea Ambulatoriului de specialitate al  Spitalului de
Psihiatrie "Elisabeta Doamna" Galați
Numar referinta: 3814810202126

 
II.1.2) Cod CPV principal
33100000-1 Echipamente medicale (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Computer tomograf în cadrul proiectului Reabilitarea, extinderea și dotarea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului de
Psihiatrie "Elisabeta Doamna" Galați
 
UAT Municipiul Galați este beneficiarul finanțării proiectului „Reabilitarea, extinderea si dotarea ambulatoriului de specialitate al
Spitalului de Psihiatrie “Elisabeta Doamna” Galați in cadrul POR 2014-2020, Axa prioritara 8 – Dezvoltarea Infrastructurii de Sanitare
si Sociale, Prioritatea de investitii 8.1. Investitii in infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional,
regional şi local, reducand inegalitățile in ceea ce priveşte starea de sanatate şi promovand incluziunea sociala prin îmbunătățirea
accesului la serviciile sociale, culturale si de recreare, precum si trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de
colectivitatile locale.
Având în vedere obiectivele specifice ale proiectului Municipiul Galați doreşte să atribuie un contract de furnizare având ca obiect
„Achiziție  computer tomograf în cadrul proiectului - Reabilitarea, extinderea si dotarea ambulatoriului de specialitate al Spitalului
de Psihiatrie “Elisabeta Doamna” Galati, cod SMIS 127674.
 
Termenul de realizare al contractului: 120 zile (termen de livrare 3 luni de la data comunicarii scrise a beneficiarului).
 
Numarul de zile pâna la care se pot solicita clarificari  înainte de data limita de depunere a ofertelor:  18. In conformitate cu
prevederile art. 160 și art. 161 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet solicitarilor de
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clarificare/ informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in doua termene, după cum urmează:
- primul termen în care autoritatea contractantă va răspunde la clarificări este - a 23 - a zi inainte de termenul limita stabilit pentru
depunerea ofertelor;
- cel de-al doilea termen în care autoritatea contractantă va răspunde la clarificări este - a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit
pentru depunerea ofertelor in anunțul de participare.

 
II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 1998000
Moneda: RON

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 33100000-1 Echipamente medicale (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galati
Locul principal de executare: 
Municipiul GalațiMunicipiul Galați

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Computer tomograf în cadrul proiectului Reabilitarea, extinderea și dotarea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului de Psihiatrie
"Elisabeta Doamna" Galați
 
     UAT Municipiul Galați este beneficiarul finanțării proiectului „Reabilitarea, extinderea si dotarea ambulatoriului de specialitate al
Spitalului de Psihiatrie “Elisabeta Doamna” Galați in cadrul POR 2014-2020, Axa prioritara 8 – Dezvoltarea Infrastructurii de Sanitare
si Sociale, Prioritatea de investitii 8.1. Investitii in infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional,
regional şi local, reducand inegalitățile in ceea ce priveşte starea de sanatate şi promovand incluziunea sociala prin îmbunătățirea
accesului la serviciile sociale, culturale si de recreare, precum si trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de
colectivitatile locale, Obiectiv Specific 8.1. Cresterea acesibilitatii serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, in
special pentru zonele sarace si izolate; Operațiunea A – A – Ambulatorii, cod SMIS 127674.
     Prin proiect se urmărește dotarea ambulatoriului de specialitate integrat prin furnizarea, instalarea și punerea în funcţiune a
echipamentelor medicale astfel încât să răspundă necesităților  de diagnosticare rapida atât pentru pacienții internați în cadrul
unității medicale, cât si pentru  cei externi, unde activitățile să se desfășoare în condiții optime, conform normelor actuale  raportat
la numărul de personal și bolnavi. Un ambulatoriu de specialitate integrat si dezvoltat corespunzător va duce la scăderea numărului
internărilor  în spital, prin asigurarea unor servicii complete si de calitate, la scăderea cheltuielilor de spitalizare și la eficientizarea
actului medical.
     Având în vedere obiectivele specifice ale proiectului Municipiul Galați doreşte să atribuie un contract de furnizare având ca
obiect „Achiziție  computer tomograf în cadrul proiectului - Reabilitarea, extinderea si dotarea ambulatoriului de specialitate al
Spitalului de Psihiatrie “Elisabeta Doamna” Galati, cod SMIS 127674.
 
     Termenul de realizare al contractului: 120 zile (termen de livrare 3 luni de la data comunicarii scrise a beneficiarului).

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Componenta tehnica - Garantie in luni calendaristice
Pondere: 10%

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 90%

 
 

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
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II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: -
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Regional - POR

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

 
IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii

 
IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

 
IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Nu

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JOUE: 2021/S 131-345650

 
IV.2.8) Informatii privind incetarea sistemului dinamic de achizitii
Anuntul implica incetarea sistemului dinamic de achizitii publicat in anuntul de participare de mai sus: Nu

 
IV.2.9) Informatii privind incetarea unei invitatii la o procedura concurentiala de ofertare sub forma unui
anunt orientativ periodic
Entitatea contractanta nu va atribui niciun alt contract pe baza anuntului orientativ periodic mentionat mai sus: Nu

 

Sectiunea V: Atribuirea contractului
 

Se atribuie un contract/un lot: Da
 

V.2) Atribuirea contractului
 

Achiziție computer tomograf în cadrul proiectului Reabilitarea, extinderea și dotarea Ambulatoriului de
specialitate al Spitalului de Psihiatrie "Elisabeta Doamna" Galați”

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
262727 / 16.12.2021

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 2
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu
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V.2.3) Numele si adresa contractantului
S&T MEDTECH 
Cod de identificare fiscala: RO 8936710; Adresa: Strada Polizu Gheorghe, Nr. 58-60, Sector: 1; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS:
RO321 Bucuresti; Cod postal: 011062; Tara: Romania; Telefon: +40 0213172102; Fax: +40 0213172105; E-mail: andreea.popa@snt-
medtech.ro;; Adresa internet: (URL) www.snt-medtech.ro; Contractul este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 2450000
Valoarea totala a contractului/lotului: 1998000
Moneda: RON

 
V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Nu

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.3) Informatii suplimentare
              1.Pentru îndeplinirea obligației referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanți la
procedura de atribuire, aceștia vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de
autoritatea contractantă.
Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare,
de către fiecare participant.
Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți
susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării
DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător).
Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului.
La procedura de atribuire se înscrie și  depune ofertă unul dintre membrii  asocierii  (recomandat – liderul asocierii)  sau operatorul
economic care participă cu ofertă individuală iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta.
2. Pentru deschiderea fisierelor postate in SEAP cu semnatura electronica, utilizati programul shell SAFE Verify - Utilitar gratuit cu care se
poate verifica semnatura electronica si permite vizualizarea documentelor semnate electronic.
3. În cazul în care două sau mai multe oferte admisibile sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în
vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine,
autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi  desemnată cea cu propunerea
financiară cea mai mică.
4. Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate. Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si
autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor
prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea
acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.

 
VI.4) Proceduri de contestare

 
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) www.cnsc.ro; 

 
VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

 
VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt prevazute art. 8 din Legea nr. 101/2016

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Serviciul Achizitii Publice 
Adresa: str. Domneasca nr. 54, Cam. 116-117; Localitatea: Galati; Cod postal: 800036; Tara: Romania; Telefon: +40 236307720; Fax:
+40 236307796; E-mail: licitatii@primariagalati.ro; Adresa internet: (URL) www.primariagalati.ro; 
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VI.4.5) Numarul deciziei emise de CNSC aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul
cadru
-

 
VI.4.6) Numarul hotararii instantei aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru
-

 
VI.4.7) Procedura verificata ANAP
Nu

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.12.2021
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FURNIZARE ,INSTALARE ,PUNERE IN FUNCTIUNE
ECHIPAMENTE MEDICALE-

Computer tomograf in cadrul proiectului
„Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare

COVID-19 in cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru
Copii "Sf.Ioan" Galati”” , cod smis 141870

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan" Galati 
Cod de identificare fiscala: 3346875; Adresa: Strada: Asachi Gheorghe, nr. 2; Localitatea: Galati; Cod NUTS: RO224 Galati; Cod postal:
800487;  Tara:  Romania;  Persoana  de  contact:  oana  nedelcu;  Telefon:  +40  0236/469100;  Fax:  +40  0236/469849;  E-mail:
spurgcopgl@mail.com; Adresa internet: (URL) www.spcopgalati.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro; 

 
I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

 
I.4) Tipul autoritii contractante
Agentie/birou regional sau local

 
I.5) Activitate principala
Sanatate

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
FURNIZARE ,INSTALARE ,PUNERE IN FUNCTIUNE ECHIPAMENTE MEDICALE-
Computer tomograf in cadrul proiectului
„Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf.Ioan" Galati”” ,
cod smis 141870
Numar referinta: 3346875/2021/12

 
II.1.2) Cod CPV principal
33100000-1 Echipamente medicale (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              VALOARE TOTALA  ESTIMATA 2.024.524,20 RON FARA TVA , ASTFEL:
-Computer tomograf *1 buc*2.024.524,20 ron fara TVA
-
 
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor:19
Autoritatea cotractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare care au fost
adresate in termenul prevazut in anuntul de participare , in a 10 zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor
.Autoritatea contractanta   nu este obligata sa raspunda solicitarilor de calificari /informatiilor suplimentare care nu au fost adresate
in termenul stabilit ,invocat mai sus.

 
II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu
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II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 2024000
Moneda: RON

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 33100000-1 Echipamente medicale (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare: 
STRADA GHEORGHE ASACHI NR.2 , GALATISTRADA GHEORGHE ASACHI NR.2 , GALATI

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
VALOARE TOTALA  ESTIMATA 2.024.524,20 RON FARA TVA , ASTFEL:
 
-computer tomograf*1 buc*2.024.524,20 ron fara TVA
 
CONFORM CAIET DE SARCINI

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 40%

 
Denumire factor evaluare: Componenta tehnica
Pondere: 20%

 
Denumire factor evaluare: Componenta tehnică
Pondere: 5%

 
Denumire factor evaluare: Componenta tehnică
Pondere: 5%

 
Denumire factor evaluare: Componenta tehnică
Pondere: 10%

 
Denumire factor evaluare: Componenta tehnică
Pondere: 5%

 
Denumire factor evaluare: Componenta tehnică
Pondere: 5%

 
Denumire factor evaluare: Componenta tehnică
Pondere: 5%

 
Denumire factor evaluare: Componenta tehnică
Pondere: 5%

 
 

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
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Tip finantare: Alte fonduri
 

II.2.14) Informatii suplimentare
-

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

 
IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii

 
IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

 
IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Nu

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JOUE: 2021/S 136-359479

 
IV.2.8) Informatii privind incetarea sistemului dinamic de achizitii
Anuntul implica incetarea sistemului dinamic de achizitii publicat in anuntul de participare de mai sus: Nu

 
IV.2.9) Informatii privind incetarea unei invitatii la o procedura concurentiala de ofertare sub forma unui
anunt orientativ periodic
Entitatea contractanta nu va atribui niciun alt contract pe baza anuntului orientativ periodic mentionat mai sus: Nu

 

Sectiunea V: Atribuirea contractului
 

Se atribuie un contract/un lot: Da
 

V.2) Atribuirea contractului
 

Contract furnizare
V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
5150 / 11.11.2021

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 1
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
DTL Medical SRL 
Cod de identificare fiscala: RO 22444730; Adresa: Strada Bariţiu George, Nr. 40, Sector: 1; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321
Bucurest i ;  Cod  posta l :  011296 ;  Tara :  Romania ;  Te le fon :  +40  213175825 ;  Fax :  +40  213175824 ;  E-mai l :
anca.dragomir@dtlmedical.ro;laura.dumitrescu@dtlmedical.ro;  madalin.musoiu@dtlmedical.ro;  Adresa  internet:  (URL)
www.dtlmedical.ro; Contractul este un IMM Nu
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V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 2024524,20
Valoarea totala a contractului/lotului: 2024000
Moneda: RON

 
V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Nu

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.3) Informatii suplimentare
              in situatia in care doi sau mai multi ofertanti situati pe primul loc au acelasi pret , autoritatea contractanta va solicita reofertarea
prin intermediul SEAP si va solicita ofertantilor aflati in aceasta situatie sa transmita in format electronic ,in SEAP , o noua propunere
financiara  semnata cu semnatura electronica extinsa , valabila

 
VI.4) Proceduri de contestare

 
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) www.cnsc.ro; 

 
VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

 
VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestarecontestarePrecizari privind termenul (termenele) pentru
procedurile de contestareTermenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea 101/2016 ,precum si pentru
organizarea si
functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.393 din 23 mai 2016, cu
modificarile si completarile ulterioare

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
-

 
VI.4.5) Numarul deciziei emise de CNSC aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul
cadru
-

 
VI.4.6) Numarul hotararii instantei aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru
-

 
VI.4.7) Procedura verificata ANAP
Nu

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.12.2021
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Contract de furnizare aparatura medicala - Licitatie 1
SMIS 139404 - Computer Tomograf - relicitat

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SIBIU 
Cod de identificare fiscala: 4240898; Adresa: Strada: Coposu Corneliu, nr. 2-4; Localitatea: Sibiu; Cod NUTS: RO126 Sibiu; Cod postal:
550245; Tara: Romania; Persoana de contact: Laura Vlad; Telefon: +40 269215050; Fax: +40 269215434; E-mail: achizitii@scjs.ro; Adresa
internet: (URL) www.scjs.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro; 

 
I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

 
I.4) Tipul autoritii contractante
Organism de drept public

 
I.5) Activitate principala
Sanatate

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Contract de furnizare aparatura medicala - Licitatie 1 SMIS 139404 - Computer Tomograf - relicitat
Numar referinta: 4240898_2021_1

 
II.1.2) Cod CPV principal
33100000-1 Echipamente medicale (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Furnizarea si montarea de aparatura medicala pentru implementarea proiectului „Consolidarea capacitatii de gestionare a
crizei sanitare COVID-19 in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu”, SMIS 139404
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 10-a zi
inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor cf art.160 alin.2 din Legea 98/2016.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 15.

 
II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 1994000
Moneda: RON

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 33100000-1 Echipamente medicale (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
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Locul principal de executare: 
Sediul SCJU SibiuSediul SCJU Sibiu

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Achizitie CT

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 50%

 
Denumire factor evaluare: Caracteristici tehnice si de performanta
Pondere: 50%

 
 

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Alte fonduri

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

 
IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii

 
IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

 
IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Nu

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JOUE: 2021/S 231-608090

 
IV.2.8) Informatii privind incetarea sistemului dinamic de achizitii
Anuntul implica incetarea sistemului dinamic de achizitii publicat in anuntul de participare de mai sus: Nu

 
IV.2.9) Informatii privind incetarea unei invitatii la o procedura concurentiala de ofertare sub forma unui
anunt orientativ periodic
Entitatea contractanta nu va atribui niciun alt contract pe baza anuntului orientativ periodic mentionat mai sus: Nu

 

Sectiunea V: Atribuirea contractului
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Se atribuie un contract/un lot: Da
 

V.2) Atribuirea contractului
 

Contract de furnizare Computer tomograf
V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
229 / 31.01.2022

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 1
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
MEDIST IMAGING & P.O.C. 
Cod de identificare fiscala: RO 24205100; Adresa: Strada Urdăreanu Ion, Nr. 34, Sector: 5; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321
Bucuresti; Cod postal: 050688; Tara: Romania; Telefon: +40 214107026; Fax: +40 214107028; E-mail: licitatii-imaging@medist.ro;
Adresa internet: (URL) www.medist-imaging.ro; Contractul este un IMM Nu

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 1994382,35
Valoarea totala a contractului/lotului: 1994000
Moneda: RON

 
V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Nu

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.3) Informatii suplimentare
              In cazul in care doua sau mai multe oferte admisibile, obtin punctaje egale, oferta clasata pe primul loc va fi cea care are pretul
cel mai scazut. In cazul in care si pretul va fi identic, se va solicita ofertantilor reofertarea pretului, oferta care are pretul cel mai mic fiind
declarata castigatoare.
Conform legii 98/2016 ,ofertantul este obligat sa utilizeze DUAE (Document Unic de Achizitie European). Ofertantul aflat pe primul loc in
clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse , conform criteriului de atribuire precizat in anuntul de
participare/simplificat, va trebui sa prezinte documentele suport indicate in fisa de date a achizitiei, in vederea probarii celor asumate prin
DUAE. Solicitarile de clarificari vor fi transmise on line.
 
”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea
standardelor,  la  un  anumit  producator,  la  marci,  brevete,  tipuri,  la  o  origine  sau  la  o  productie/metoda  specifica  de
fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

 
VI.4) Proceduri de contestare

 
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cnsc.ro; 

 
VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

 
VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
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Conform art. 6 si art 8, din Legea 101/2016
 

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Serviciul Achizitii Publice al SCJU Sibiu 
Adresa: b-dul Corneliu Coposu, nr.2-4; Localitatea: Sibiu; Cod postal: 550245; Tara: Romania; Telefon: +40 269215050; Fax: -E-mail:
achizitii@scjs.ro;; Adresa internet: (URL) http://scjs.ro; 

 
VI.4.5) Numarul deciziei emise de CNSC aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul
cadru
-

 
VI.4.6) Numarul hotararii instantei aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru
-

 
VI.4.7) Procedura verificata ANAP
Nu

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.02.2022
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FURNIZARE SISTEM DE IMAGISTICA PRIN REZONANTA
MAGNETICA

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF. PANTELIMON 
Cod de identificare fiscala: 4203881; Adresa: Strada: Pantelimon, nr. 340-342; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321 Bucuresti; Cod
postal:  021659;  Tara:  Romania;  Persoana  de  contact:  Iuliana  Ghita;  Telefon:  +40  2554090;  Fax:  +40  212554025;  E-mail:
achizitii_sfpantelimon@yahoo.com; Adresa internet: (URL) www.urgentapantelimon.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-
licitatie.ro; 

 
I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

 
I.4) Tipul autoritii contractante
Alt tip

 
I.5) Activitate principala
Sanatate

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
FURNIZARE SISTEM DE IMAGISTICA PRIN REZONANTA MAGNETICA
Numar referinta: 7272

 
II.1.2) Cod CPV principal
33113000-5 Echipament de imagistica cu rezonanta magnetica (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              FURNIZARE SISTEM DE IMAGISTICA PRIN REZONANTA MAGNETICA CONFORM SPECIFICATII DIN CAIETUL DE SARCINI
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor- 20 zile
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 11-a zi
inainte de data limita de depunere a ofertelor

 
II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 6300000
Moneda: RON

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 33113000-5 Echipament de imagistica cu rezonanta magnetica (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
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Locul principal de executare: 
SPITALUL CLINIC DE URGENTA SFANTUL PANTELIMON SOS. PANTELIMON NR. 340-342 SECT. 2 BUCURESTISPITALUL CLINIC DE
URGENTA SFANTUL PANTELIMON SOS. PANTELIMON NR. 340-342 SECT. 2 BUCURESTI

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
FURNIZARE SISTEM DE IMAGISTICA PRIN REZONANTA MAGNETICA 1 BUC

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 52%

 
Denumire factor evaluare: Caracteristici tehnice si de performanta
Pondere: 48%

 
 

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

 
IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii

 
IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

 
IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Nu

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JOUE: 2021/S 114-298961

 
IV.2.8) Informatii privind incetarea sistemului dinamic de achizitii
Anuntul implica incetarea sistemului dinamic de achizitii publicat in anuntul de participare de mai sus: Nu

 
IV.2.9) Informatii privind incetarea unei invitatii la o procedura concurentiala de ofertare sub forma unui
anunt orientativ periodic
Entitatea contractanta nu va atribui niciun alt contract pe baza anuntului orientativ periodic mentionat mai sus: Nu

 

Sectiunea V: Atribuirea contractului
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Se atribuie un contract/un lot: Da

 
V.2) Atribuirea contractului

 
Contract FURNIZARE RMN

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
2798 / 02.11.2021

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 1
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
MINIMED SOLUTIONS S.R.L. 
Cod de identificare fiscala: RO 23144897; Adresa: Strada CALEA GIULESTI, Nr. 23, Sector: 6; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321
Bucuresti; Cod postal: 011786; Tara: Romania; Telefon: +40 215393516; Fax: +40 0215393516; E-mail: mihai@minimed.ro; Adresa
internet: (URL) -Contractul este un IMM Nu

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 6302521,01
Valoarea totala a contractului/lotului: 6300000
Moneda: RON

 
V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Nu

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.3) Informatii suplimentare
              Documentatia de atribuire este afisata in SICAP, www.e-licitatie.ro. Toate raspunsurile la clarificari cerute de catre operatorii
economici sau formulate de catre autoritatea contractanta vor fi postate pe site-ul www.e-licitatie.ro. INSTRUCTIUNI PRIVIND DUAE - A se
vedea documentul "Instrucțiuni pentru ofertanți" atasat prezentei documentatii de atribuire, punct 1 - INSTRUCȚIUNI PRIVIND DUAE. Fara
a aduce atingere prevederilor Legii nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare,
operatorul economic VA PRECIZA IN OFERTA DEPUSA acele informatii  cuprinse in propunerea tehnica pe care le declară ca fiind
confidențiale.  Caracterul  confidențial  trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă.  In lipsa documentelor care demonstreaza
caracterul confidential, documentele vor fi considerate ca neconfidentiale. Departajarea eventualelor oferte clasate pe locul I cu acelasi
punctaj sau preturi egale se va realiza in conformitate cu prevederile mentionate in documentul Instructiuni pentru ofertanti. Procedura
de atribuire este initiata sub incidenta prezentei  clauze suspensive,  in sensul ca executarea contractului  de achizitie publica este
conditionata de alocarea fondurilor necesare pentru care s-au facut demersuri la ordonatorul principal de credite (Ministerul Sanatatii),
semnarea contractului facandu-se fara punerea acestuia in executare. Punere in executare se va realiza prin semnarea de catre ambele
parti a unui act aditional la contractual incheiat doar dupa alocarea fondurilor necesare. Clauza supensiva va fi operativa pentru o
perioada de maxim 24 luni. In cazul in care Ministerul Sanatatii nu va aloca intreaga suma necesara achizitionarii tuturor produselor in
cantitatile mentionate, autoritatea contractanta va pune in executare contractul in limita sumei alocate. In cazul în care, indiferent de
motive, nu vor fi  alocate fondurile necesare de catre Ministerul Sanatatii,  Autoritatea Contractanta îsi  rezerva dreptul de a aplica
prevederile art. 212, alin (1) lit. c) din Legea 98 / 2016 cu modificarile si completarile ulterioare, fiind imposibila încheierea contractului de
achizitie publica. Ofertantii din cadrul acestei proceduri înteleg ca Autoritatea Contractanta si/sau Ministerul Sanatatii nu pot fi considerati
raspunzatori pentru vreun prejudiciu în cazul anularii procedurii
de atribuire, indiferent de natura acestuia si indiferent daca Autoritatea Contractanta si/sau Ministerul Sanatatii au fost notificati asupra
existentei unui asemenea prejudiciu. Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiilor speciale de mai sus/clauzei
suspensive, asumându-si întreaga raspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situatia descrisa.

 
VI.4) Proceduri de contestare
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VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cnsc.ro; 

 
VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

 
VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
Termenele legale privind remediile și căile de atac sunt conf. Art 8, alin. 1 lit. a) din LG 101/2016 cu modificarile si completarile
ulterioare

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF. PANTELIMON 
Adresa: SOS. PANTELIMON 340-342 SECT. 2; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 021659; Tara: Romania; Telefon: +40 212554099;
Fax: +40 212554099; E-mail: achizitii_sfpantelimon@yahoo.com; Adresa internet: (URL) https://www.urgentapantelimon.ro; 

 
VI.4.5) Numarul deciziei emise de CNSC aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul
cadru
-

 
VI.4.6) Numarul hotararii instantei aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru
-

 
VI.4.7) Procedura verificata ANAP
Da
Exista observatii ANAP?Nu
Nu

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.02.2022
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Sistem de tomografie computerizata cu sistem pacs si
container

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
SPITALUL MUNICIPAL SACELE 
Cod de identificare fiscala: 4317665; Adresa: Strada: OITUZ, nr. 54; Localitatea: Sacele; Cod NUTS: RO122 Brasov; Cod postal: ; Tara:
Romania;  Persoana  de  contact:  Tudor  Alexandru  Socaci ;  Telefon:  +40  368404755;  Fax:  +40  368404755;  E-mail :
achizitii@spitalulmunicipalsacele.ro; Adresa internet: (URL) www.spitalulmunicipalsacele.ro; Adresa web a profilului cumparatorului:
www.e-licitatie.ro; 

 
I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

 
I.4) Tipul autoritii contractante
Alt tip

 
I.5) Activitate principala
Sanatate

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Sistem de tomografie computerizata cu sistem pacs si container
Numar referinta: 2485837590

 
II.1.2) Cod CPV principal
33124210-0 Echipamente de radiodiagnosticare (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              In contextul epidemiologic acutal generat de virusul SARS COV2 Covid19 Sptalul Municipal Sacele doreste achizitionarea
de aparatura radiologica in vederea depistarii si tratarii pacientilor infectati cu virusul COVID19  dar si pentru pacinetii care sufera de
alte boli ce pot fi diagnosticate cu ajutorul aparatelor de radiologie.
Operatorii economici, posibil ofertanti pot transmite solicitari de clarificari cu maxim 9 zile inainte de  termenul limita de depunere a
ofertelor iar autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde cu cel mult  6 zile inainte de termenul limita de depunere a
ofertelor.

 
II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 3177500
Moneda: RON

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 33124210-0 Echipamente de radiodiagnosticare (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -
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II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare: 
Str Oituz nr.54 Mun Sacele Jud BrasovStr Oituz nr.54 Mun Sacele Jud Brasov

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Pentru desfășurarea în condiții corespunzătoare a activității unitatii medicale este necesară contractarea de echipamente medicale
astfel incat serviciile oferite sa poata fi prestate, in contextul pandemic prezent determinat de COVID 19,  la un nivel calitativ inalt, in
concordanta cu tehnologia de pe piata, la un nivel concurential ridicat cu impact direct asupra nivelului de sanatate al populatiei
locale/celor aflati in tranzit si teritoriilor invecinate, precum si asupra veniturilor unitatii medicale.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 40%

 
Denumire factor evaluare: Caracteristici tehnnicede performanta
Pondere: 60%

 
 

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: -
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Obiectiv specific :9.1 Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19
Apel de propuneri de proiecte: Componentă 1 - Apel : POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare
COVID-19/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

 
IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii

 
IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

 
IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Nu

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JOUE: 2021/S 233-612957

 
IV.2.8) Informatii privind incetarea sistemului dinamic de achizitii
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Anuntul implica incetarea sistemului dinamic de achizitii publicat in anuntul de participare de mai sus: Nu
 

IV.2.9) Informatii privind incetarea unei invitatii la o procedura concurentiala de ofertare sub forma unui
anunt orientativ periodic
Entitatea contractanta nu va atribui niciun alt contract pe baza anuntului orientativ periodic mentionat mai sus: Nu

 

Sectiunea V: Atribuirea contractului
 

Se atribuie un contract/un lot: Da
 

V.2) Atribuirea contractului
 

Contract
V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
31 / 03.05.2022

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 2
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Da

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
CORTECH MED S.R.L. 
Cod de identificare fiscala: RO 22088756; Adresa: Strada Ţiţeica Gheorghe, Nr. 188C; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321
Bucuresti; Cod postal: 020305; Tara: Romania; Telefon: +40 0214304025; Fax: +40 0318177955; E-mail: office@cortech.ro; Adresa
internet: (URL) -Contractul este un IMM Nu
Integra Medical Business 
Cod de identificare fiscala: RO 18315311; Adresa: Strada Solidaritatii, Nr. 5; Localitatea: Bragadiru; Cod NUTS: RO322 Ilfov; Cod
postal: 077025; Tara: Romania; Telefon: +40 0735050002; Fax: +40 0372876588; E-mail: office@integramedical.ro; Adresa internet:
(URL) -Contractul este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 3177664
Valoarea totala a contractului/lotului: 3177500
Moneda: RON

 
V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Nu

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.3) Informatii suplimentare
              Informatii suplimentare se regasesc in – Instrucțiuni pentru candidați/ofertanți .

 
VI.4) Proceduri de contestare

 
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cnsc.ro; 

 
VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-
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VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
Conform legii 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor
sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu modificarile si completaril;e ulterioare

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
-

 
VI.4.5) Numarul deciziei emise de CNSC aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul
cadru
-

 
VI.4.6) Numarul hotararii instantei aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru
-

 
VI.4.7) Procedura verificata ANAP
Nu

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.05.2022
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SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA
B-dul 1 Decembrie1918, nr.4C, LOT1, Jud. Constanța

CREARE SPITAL MODULAR PENTRU CONSOLIDAREA CAPACITAȚII
MEDICALE A SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA, IN

CONTEXTUL COVID-19
B-dul 1 Decembrie1918, nr.4C, LOT1, Jud. Constanța
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sef proiect
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Plan de situatie

titlu proiect: faza:
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data: titlu planşă:
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categoria de importanţă: B - DEOSEBITĂ

grad de rezistenţă la foc: II
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Perete de gipscarton pe structura metalica,
grosime 150mm, A2s1d0, EI 90'

Placare gipscarton pe structura metalica,
la ghene grupuri sanitare, A2s1d0,

Perete de gipscarton pe structura metalica,
rezistent la umiditate in ambele directii,
grosime 150mm, A2s1d0, EI 60'

Perete de gipscarton pe structura metalica,
rezistent la umiditate in ambele directii,
grosime 150mm, A2s1d0,

Perete de HPL e compartimenatre grupuri sanitare,
h. liber 10cm de la pardosaela, h max. 2.10m

Perete panou sandwich cu miez de vata minerala,
grosime 100mm, A2 s1,d0, EI 90'

Perete panou sandwich cu miez de vata minerala,
 grosime 100mm, A2 s1,d0, EI 90'
Placare la interior cu gipscarton rezistent la umiditate,
 in doua straturi

Legenda pereti de compartimentare

Perete de gipscarton pe structura metalica,
rezistent la umiditate intr-o directie,
grosime 150mm, A2s1d0, EI 60'

Perete de gipscarton pe structura metalica,
grosime 150mm, A2s1d0, EI 60'

Perete de gipscarton pe structura metalica,
rezistent la umiditate intr-o directie
grosime 150mm, A2s1d0,
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Policlinica

P.02
CASA SCARII

A: 14.1 m2

P.46
VESTIAR FARMACIE

A: 10.0 m2

P.47
G.S.PERSONAL

A: 3.6 m2

P.49
BIROU FARMACIST SEF

A: 12.0 m2

P.50
DEP.MEDICAMENTE/

PERFUZABILE
A: 15.1 m2

P.55
UTS

A: 23.0 m2

P.52
SPALATOR

A: 5.0 m2

P.54
RECEPTIE/

ELIBERARE
CONDICI

A: 7.0 m2

P.53
OFICINA FARMACIE

A: 14.0 m2

P.48
RECEPTIE

MATERIALE
FARMACIE

A: 11.4 m2

P.45
HOL FARM.

A: 7.0 m2

P.51
RECEPTURA/ LABORATOR

A: 20.3 m2
P.81

CAMERA GARDA
A: 11.2 m2

P.82
G.S.PERSONAL

A: 4.0 m2
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DEP.MAT. /

ECHIP.MED.
A: 14.5 m2
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POST SUPRAVEGHERE

A: 15.3 m2
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DONNING

A: 3.8 m2
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DOFFING
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P.74
BIROU MEDICI

A: 7.6 m2
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DEP. LENJ. CURATE

A: 6.4 m2
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8

G.S
.

LANOSREP A: 
3.0
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2
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9
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P.57
IZOLATOR

A: 15.7 m2

P.56
SAS IZOLATOR

A: 5.7 m2

P.169
SAS

A: 10.5 m2

P.84
SAS

A: 6.4 m2

P.173
HOL

A: 76.1 m2

P.170
HOL

A: 26.8 m2

P.172
HOL

A: 69.9 m2

P.60
SALON ATI 1 PAT

A: 14.0 m2

P.61
SALON ATI 1 PAT

A: 15.0 m2

P.62
SALON ATI 1 PAT

A: 15.0 m2

P.63
SALON ATI 2 PATURI

A: 30.7 m2

P.67
SALON ATI 2 PATURI

A: 30.7 m2

P.72
SALON ATI 1 PAT

A: 14.0 m2

P.71
SALON ATI 1 PAT

A: 14.0 m2

P.70
CAMERA DECEDATI

A: 14.0 m2

P.66
G.S. PACIENT

A: 4.9 m2

P.65
G.S. PACIENT

A: 4.2 m2

P.64
G.S. PACIENT

A: 4.0 m2

P.68
SAS

A: 6.8 m2

P.80
SAS FILTRU

A: 13.8 m2

P.166
SPATIU TEHNIC

A: 14.1 m2

P.167
SPATIU TEHNIC

A: 14.1 m2

P.35
SAS

A: 14.5 m2

P.42
CAMERA EXPUNERE - RMN

A: 42.3 m2

P.41
CAMERA COMANDA

A: 14.0 m2

P.44
SP.TEHNIC RMN

A: 7.4 m2

P.43
PREGATIRE PACIENT

A: 6.5 m2

P.39
PREGATIRE PACIENT

A: 6.3 m2

P.36
SALA ASTEPTARE -RADIOLOGIE

A: 31.6 m2

P.20
RECEPTIE

A: 6.9 m2

P.171
HOL

A: 30.7 m2

P.19
BOXA CURATENIE

A: 3.3 m2

P.18
DEP.LENJ.CURATA

A: 3.3 m2

P.21
SALON RESUSCITARE

A: 30.9 m2

P.24
CABINET TRIAJ /

INTOCM. DOC.
A: 13.4 m2

P.38
G.S. PACIENT

A: 4.1 m2

P.37
G.S. PERSONAL

A: 3.2 m2

P.25
G.S. PACIENT /

PERS.DIZABILITATI
A: 5.2 m2

P.26
G.S. PERSONAL

A: 3.7 m2

P.14
BIROU

INTERNARI
COPII

A: 11.6 m2

P.13
BIROU

INTERNARI
ADULTI
A: 15.0 m2

P.15
VESTIAR
ADULTI
A: 11.3 m2

P.16
VESTIAR

COPII
A: 11.6 m2

P.17
DEP. EFECTE
PERSONALE

PACIENTI
A: 6.4 m2

P.27
DEP. INFECTIOASE

A: 7.1 m2

P.28b
DEP. MAT. STERILE

A: 4.7 m2

P.32
SALA ASTEPTARE COPII

A: 14.1 m2

P.31
G.S.PACIENT ADULTI

A: 3.6 m2

P.30
G.S. PERSONAL

A: 3.6 m2
P.29

G.S.PACIENT COPII/
PERS.DIZABILITATI

A: 5.7 m2

P.34
SALA

TRATAMENTE
COPII

A: 15.0 m2

P.33
CABINET

CONSULTATII
COPII

A: 15.0 m2

P.5
8

G.S
 .

TNEICAP A: 
3.9

 m
2

P.5
9

G.S
 .

TNEICAP A: 
3.9

 m
2

P.10
POST SUPRAVEGHERE

A: 8.2 m2

P.11
G.S. PACIENT

A: 5.2 m2

P.08
SALA

TRATAMENTE
ADULTI
A: 15.0 m2

P.07
CABINET

CONSULTATII
ADULTI
A: 15.0 m2

P.01
SAS

A: 7.2 m2

P.06
SALA ASTEPTARE ADULTI

A: 14.5 m2

P.05
RECEPTIE

A: 12.3 m2

P.04
ECS

A: 6.8 m2

P.03
BOXA CURATENIE

A: 6.9 m2

P.85
HOL

A: 14.5 m2

P.159
OFICIU ALIMENTAR

A: 14.0 m2

P.164
SALA RAPORT

A: 30.9 m2

P.160
BIROU MEDIC SEF

A: 7.1 m2

P.161
BIROU ASIST.SEF

A: 6.4 m2

P.162
DONNING

A: 3.6 m2

P.163
DOFFING

A: 3.8 m2

P.87
HOL

A: 190.9 m2

P.86
SAS

A: 7.0 m2

P.90
SALA TRATAMENTE

A: 14.1 m2
P.88

CABINET CONSULTATII
A: 12.0 m2

P.89
OFICIU

ALIMENTAR
SECTIE ATI

A: 5.0 m2

P.92
IZOLATOR

A: 14.4 m2
P.91

SAS IZOLATOR
A: 7.3 m2

P.127
POST SUPRAVEGHERE

A: 14.0 m2

P.128
G.S. PACIENT

A: 5.7 m2

P.126
G.S. PERSONAL

A: 10.5 m2

P.157
BOXA CURATENIE

A: 3.4 m2

P.155
CAMERA GARDA

A: 10.5 m2

P.165
G.S. PERSONAL

A: 3.8 m2

P.156
G.S. PERSONAL

A: 5.3 m2

P.154
G.S. PACIENT

A: 5.4 m2

P.153
SALON - 2 PATURI

A: 14.3 m2

P.152
SALON - 2 PATURI

A: 14.3 m2

P.148
SALON - 2 PATURI

A: 14.3 m2

P.147
SALON - 2 PATURI

A: 14.3 m2

P.151
DEP. MAT.

A: 4.5 m2

P.143
SALON - 2 PATURI

A: 14.3 m2

P.142
CAMERA PERSONAL

A: 14.1 m2

P.129
SALON - 2 PATURI

A: 14.3 m2

P.130
SALON - 2 PATURI

A: 14.3 m2

P.134
SALON - 2 PATURI

A: 14.3 m2

P.135
SALON - 2 PATURI

A: 14.3 m2

P.139
SALON - 2 PATURI

A: 14.3 m2

P.141
SAS

A: 6.8 m2

P.94
POST SUPRAVEGHERE

A: 14.4 m2

P.96
G.S. PACIENT

A: 5.1 m2

P.120
SALON - 2 PATURI

A: 14.3 m2

P.116
SALON - 2 PATURI

A: 14.3 m2

P.115
SALON - 2 PATURI

A: 14.3 m2

P.119
DEP. MAT.

A: 4.5 m2

P.112
G.S. PACIENT

A: 4.3 m2

P.113
G.S. PACIENT

A: 4.3 m2

P.114
DEP.LENJ.
CURATA

A: 4.5 m2

P.111
SALON - 2 PATURI

A: 14.3 m2

P.110
DEPOZIT MATERIALE

A: 14.1 m2

P.98
SALON - 2 PATURI

A: 14.3 m2

P.102
SALON - 2 PATURI

A: 14.3 m2

P.103
SALON - 2 PATURI

A: 14.3 m2

P.107
SALON - 2 PATURI

A: 14.3 m2

P.99
DEP. ECHIP.

MED.
A: 4.5 m2

P.104
DEP. MAT.

A: 4.5 m2

P.109
SAS

A: 6.8 m2

P.93
G.S. PACIENT

A: 5.6 m2

P.95
G.S. PERSONAL

A: 3.9 m2

P.124
SAS IZOLATOR

A: 5.5 m2

P.125
IZOLATOR

A: 14.4 m2

P.09
SALON EVAULARE / TRATAMENT CAZURI USOARE

A: 14.1 m2

P.97
SALON - 2 PATURI

A: 14.3 m2

P.121
SALON - 2 PATURI

A: 14.3 m2

P.122
G.S. PACIENT

A: 5.3 m2

P.123
G.S. PACIENT

A: 4.4 m2

P.117
G.S. PACIENT

A: 4.3 m2

P.118
G.S. PACIENT

A: 4.3 m2

P.106
G.S. PACIENT

A: 4.3 m2

P.105
G.S. PACIENT

A: 4.3 m2

P.101
G.S. PACIENT

A: 4.3 m2

P.100
G.S. PACIENT

A: 4.3 m2

P.144
G.S. PACIENT

A: 4.3 m2

P.145
G.S. PACIENT

A: 4.3 m2

P.146
DEP.LENJ.
CURATA

A: 4.5 m2

P.136
DEP. MAT.

A: 4.5 m2

P.138
G.S. PACIENT

A: 4.3 m2

P.137
G.S. PACIENT

A: 4.3 m2

P.149
G.S. PACIENT

A: 4.3 m2

P.150
G.S. PACIENT

A: 4.3 m2
P.133

G.S. PACIENT
A: 4.3 m2

P.132
G.S. PACIENT

A: 4.3 m2

P.131
DEP. ECHIP.

MED.
A: 4.5 m2

P.69a
DEP.LENJ.
MURDARA

A: 2.5 m2

P.69b
DEP.DES.

MED.
A: 2.5 m2

P.69c
PLOSCAR

A: 4.4 m2

P.69
HOL

A: 3.6 m2

P.108c
PLOSCAR

A: 4.3 m2

P.108
HOL

A: 3.7 m2

P.108b
DEP.DES.MED.

A: 2.5 m2

P.108a
DEP.LENJ.MURDARA

A: 2.5 m2

P.108c
PLOSCAR

A: 4.2 m2

P.108
HOL

A: 3.7 m2

P.108b
DEP.DES.MED.

A: 2.5 m2

P.108a
DEP.LENJ.MURDARA

A: 2.5 m2

P.22
DEP.INF.

A: 3.0 m2

P.28c
DEP. MAT. CURATENIE

A: 4.7 m2

P.28a
HOL

A: 3.8 m2

P.168
HOL

A: 22.0 m2

P.174
HOL

A: 32.3 m2

P.166
SP.TEHNIC - GAZE MED 01

A: 14.0 m2

P.167
SP.TEHNIC -

GAZE MED 02
A: 5.1 m2

P.168
SP.TEHNIC - GAZE MED 03

A: 8.6 m2
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3.0
15

3.0
15

3.0
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15

3.0
15
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ACCES CONSULTATII EVACUARE MURDARE EVACUARE MURDARE

ACCES
ALIMENTE

EVACUARE
DECEDATI/
MURDARE

ACCES PERSONAL
 SPITAL /LABORATORACCES FARMACIE

ACCES
 INTERNARI /
 IMAGISTICA

ACCES
 CPU

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

B

B C D E

A

A

H

H

J

J

K

K

M

M

N

N

O

O

P
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G

G I

L

L

QT U V
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3.4
8

1.0

54.
27

3.0
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1.00 6.00

8.0
0

3.0
15

3.8
66.

00

±0.00=+42.80 ±0.00=+42.80

P

 adacatse
erasrevartarpus  atcudnoc

 negixo
 nid

avrezer

estacada supratraversare
ELECTRICE
SANITARE
GAZE MEDICALE

P.40
CAMERA TRATAMENT - CT

A: 30.9 m2

P.23
SALA ASTEPTARE CPU

A: 31.3 m2
P.12

SALON EVAULARE / TRATAMENT IMEDIAT
A: 14.1 m2

F

F
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MONT-CHARGE
MATERIALE

E1.01
CASA SCARII

A: 14.1 m2

E1.02
SAS

A: 14.4 m2

E1.16
VESTIAR PERSONAL

LABORATOR
A: 9.6 m2

E1.17
G.S. PERSONAL

A: 4.3 m2

E1.07
RECEPTIE PROBE

A: 13.0 m2

E1.09
LABORATOR PCR

A: 30.7 m2

E1.08
LABORATOR PCR

A: 15.0 m2

E1.19
BOXA

CURATENIE
A: 4.4 m2

E1.11
LABORATOR MICROBIOLOGIE

A: 14.9 m2

E1.10
LABORATOR MICROBIOLOGIE

A: 14.9 m2

E1.12
LABORATOR BIOCHIMIE MEDICALA/ HEMATOLOGIE/ IMUNOLOGIE

A: 48.3 m2
E1.13

BIROU SEF
LABORATOR

A: 14.9 m2

E1.18
OFICIU

PERSONAL
A: 16.5 m2

E1.17
DEPOZIT
REACTIVI

A: 13.6 m2

E1.05
DUS PERSONAL

A: 4.3 m2

E1.04
G.S. PERSONAL

A: 4.9 m2

E1.03
VESTIAR PERSONAL SPITAL

A: 20.7 m2

E1.06
HOL

A: 40.4 m2

E1
.15  VALCOTUA

ETCEFNI
A: 

4.7
 m

2

E1
.16

PED
 .

 RAROPMET
TAM

 .
FNI

.
A: 

4.7
 m

2

E1.14
HOL

A: 3.8 m2

19 19

F

F

G

G

18 18

17 17

16 16

15 15

14 14

13 13

PARTER

Consultatii

CPU

Farmacie cu circuit inchis

Imagistica

Sectie spitalizare continua

P.01
P.03
P.05
P.06
P.07
P.08
P.21
P.22
P.23
P.29
P.30
P.31
P.32
P.33
P.34
P.168

P.09
P.10
P.11
P.12
P.18
P.19
P.24
P.25
P.26
P.27
P.28a
P.28b
P.28c
P.171

P.45
P.46
P.47
P.48
P.49
P.50
P.51
P.52
P.53
P.54

P.36
P.37
P.38
P.39
P.40
P.41
P.42
P.43
P.44
P.166
P.167
P.168

P.86
P.87
P.88
P.90
P.91
P.92
P.93
P.94
P.95
P.96
P.97
P.98
P.99
P.100
P.101
P.102
P.103
P.104
P.105
P.106
P.107
P.108
P.108
P.108a
P.108a
P.108b
P.108b
P.108c
P.108c
P.109
P.110
P.111
P.112
P.113
P.114
P.115
P.116
P.117
P.118

Denumire

SAS
BOXA CURATENIE
RECEPTIE
SALA ASTEPTARE ADULTI
CABINET CONSULTATII ADULTI
SALA TRATAMENTE ADULTI
SALON RESUSCITARE
DEP.INF.
SALA ASTEPTARE CPU
G.S.PACIENT COPII/ PERS.DIZABILITATI
G.S. PERSONAL
G.S.PACIENT ADULTI
SALA ASTEPTARE COPII
CABINET CONSULTATII COPII
SALA TRATAMENTE COPII
HOL

SALON EVAULARE / TRATAMENT CAZURI USOARE
POST SUPRAVEGHERE
G.S. PACIENT
SALON EVAULARE / TRATAMENT IMEDIAT
DEP.LENJ.CURATA
BOXA CURATENIE
CABINET TRIAJ / INTOCM. DOC.
G.S. PACIENT / PERS.DIZABILITATI
G.S. PERSONAL
DEP. INFECTIOASE
HOL
DEP. MAT. STERILE
DEP. MAT. CURATENIE
HOL

HOL FARM.
VESTIAR FARMACIE
G.S.PERSONAL
RECEPTIE MATERIALE FARMACIE
BIROU FARMACIST SEF
DEP.MEDICAMENTE/ PERFUZABILE
RECEPTURA/ LABORATOR
SPALATOR
OFICINA FARMACIE
RECEPTIE/ ELIBERARE CONDICI

SALA ASTEPTARE -RADIOLOGIE
G.S. PERSONAL
G.S. PACIENT
PREGATIRE PACIENT
CAMERA TRATAMENT - CT
CAMERA COMANDA
CAMERA EXPUNERE - RMN
PREGATIRE PACIENT
SP.TEHNIC RMN
SP.TEHNIC - GAZE MED 01
SP.TEHNIC - GAZE MED 02
SP.TEHNIC - GAZE MED 03

SAS
HOL
CABINET CONSULTATII
SALA TRATAMENTE
SAS IZOLATOR
IZOLATOR
G.S. PACIENT
POST SUPRAVEGHERE
G.S. PERSONAL
G.S. PACIENT
SALON - 2 PATURI
SALON - 2 PATURI
DEP. ECHIP. MED.
G.S. PACIENT
G.S. PACIENT
SALON - 2 PATURI
SALON - 2 PATURI
DEP. MAT.
G.S. PACIENT
G.S. PACIENT
SALON - 2 PATURI
HOL
HOL
DEP.LENJ.MURDARA
DEP.LENJ.MURDARA
DEP.DES.MED.
DEP.DES.MED.
PLOSCAR
PLOSCAR
SAS
DEPOZIT MATERIALE
SALON - 2 PATURI
G.S. PACIENT
G.S. PACIENT
DEP.LENJ. CURATA
SALON - 2 PATURI
SALON - 2 PATURI
G.S. PACIENT
G.S. PACIENT

Aria Utila

7.2
6.9

12.3
14.5
15.0
15.0
30.9
3.0

31.3
5.7
3.6
3.6

14.1
15.0
15.0
22.0

215.1 m²

14.1
8.2
5.2

14.1
3.3
3.3

13.4
5.2
3.7
7.1
3.8
4.7
4.7

30.7
121.5 m²

7.0
10.0
3.6

11.4
12.0
15.1
20.3
5.0

14.0
7.0

105.4 m²

31.6
3.2
4.1
6.3

30.9
14.0
42.3
6.5
7.4

14.0
5.1
8.6

174.0 m²

7.0
190.8
12.0
14.1
7.3

14.4
5.6

14.4
3.9
5.1

14.3
14.3
4.5
4.3
4.3

14.3
14.3
4.5
4.3
4.3

14.3
3.7
3.7
2.5
2.5
2.5
2.5
4.2
4.3
6.8

14.1
14.3
4.3
4.3
4.5

14.3
14.3
4.3
4.3

Inaltime

2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40

2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40

3.40
3.00
3.40
3.00
3.00
3.40
3.40
3.40
3.40
3.40

2.40
2.40
2.40
2.40
2.90
2.90
2.90
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40

2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40

Volum util

17.4
16.6
29.5
34.7
36.1
36.1
74.2
7.3

75.1
13.8
8.5
8.5

33.8
36.1
36.1
52.8

516.6 m³

33.8
19.6
12.4
33.8
8.0
8.0

32.2
12.4
9.0

17.0
9.1

11.2
11.2
73.6

291.3 m³

23.7
29.9
12.2
34.1
35.9
51.5
68.9
16.9
47.5
23.8

344.4 m³

76.0
7.7
9.9

15.1
89.7
40.5

122.6
15.6
17.8
33.6
12.2
20.8

461.5 m³

16.9
458.0
28.7
33.9
17.6
34.6
13.4
34.6
9.4

12.2
34.4
34.4
10.9
10.2
10.2
34.4
34.4
10.9
10.2
10.2
34.4
8.9
8.9
6.1
6.1
5.9
5.9

10.1
10.3
16.3
33.8
34.4
10.2
10.2
10.9
34.4
34.4
10.2
10.2

ETAJ 1

Laborator

Spatii generale spital

E1.06
E1.07
E1.08
E1.09
E1.10
E1.11

E1.12

E1.13
E1.14
E1.15
E1.16
E1.16
E1.17
E1.17
E1.18
E1.19

E1.01
E1.02
E1.03
E1.04
E1.05

Denumire

HOL
RECEPTIE PROBE
LABORATOR PCR
LABORATOR PCR
LABORATOR MICROBIOLOGIE
LABORATOR MICROBIOLOGIE
LABORATOR BIOCHIMIE MEDICALA/
HEMATOLOGIE/ IMUNOLOGIE
BIROU SEF LABORATOR
HOL
AUTOCLAV INFECTE
DEP. TEMPORAR MAT. INF.
VESTIAR PERSONAL LABORATOR
DEPOZIT REACTIVI
G.S. PERSONAL
OFICIU PERSONAL
BOXA CURATENIE

CASA SCARII
SAS
VESTIAR PERSONAL SPITAL
G.S. PERSONAL
DUS PERSONAL

Aria Utila

40.4
13.0
15.0
30.7
14.9
14.9

48.3

14.9
3.8
4.7
4.7
9.6

13.6
4.3

16.5
4.4

253.7 m²

14.1
14.4
20.7
4.9
4.3

58.4 m²
312.1 m²

Inaltime

2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40

2.40

2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40

2.40
2.40
2.40
2.40
2.40

Volum util

96.9
31.2
36.1
73.6
35.8
35.8

116.0

35.8
9.1

11.2
11.2
23.1
32.7
10.4
39.6
10.6

609.1 m³

33.8
34.6
49.6
11.7
10.3

140.0 m³
749.1 m³

Sectie terapie intensiva

Spatii generale spital

P.119
P.120
P.121
P.122
P.123
P.124
P.125
P.126
P.127
P.128
P.129
P.130
P.131
P.132
P.133
P.134
P.135
P.136
P.137
P.138
P.139
P.141
P.142
P.143
P.144
P.145
P.146
P.147
P.148
P.149
P.150
P.151
P.152
P.153
P.154
P.155
P.156
P.157
P.159
P.160
P.161
P.162
P.163
P.165

P.55
P.56
P.57
P.58
P.59
P.60
P.61
P.62
P.63
P.64
P.65
P.66
P.67
P.68
P.69
P.69a
P.69b
P.69c
P.70
P.71
P.72
P.73
P.74
P.75
P.76
P.77
P.78
P.79
P.80
P.81
P.82
P.83
P.172

P.02
P.04
P.13
P.14
P.15
P.16
P.17
P.20
P.35
P.84
P.85
P.89
P.164
P.166
P.167
P.169
P.170
P.173
P.174

DEP. MAT.
SALON - 2 PATURI
SALON - 2 PATURI
G.S. PACIENT
G.S. PACIENT
SAS IZOLATOR
IZOLATOR
G.S. PERSONAL
POST SUPRAVEGHERE
G.S. PACIENT
SALON - 2 PATURI
SALON - 2 PATURI
DEP. ECHIP. MED.
G.S. PACIENT
G.S. PACIENT
SALON - 2 PATURI
SALON - 2 PATURI
DEP. MAT.
G.S. PACIENT
G.S. PACIENT
SALON - 2 PATURI
SAS
CAMERA PERSONAL
SALON - 2 PATURI
G.S. PACIENT
G.S. PACIENT
DEP.LENJ. CURATA
SALON - 2 PATURI
SALON - 2 PATURI
G.S. PACIENT
G.S. PACIENT
DEP. MAT.
SALON - 2 PATURI
SALON - 2 PATURI
G.S. PACIENT
CAMERA GARDA
G.S. PERSONAL
BOXA CURATENIE
OFICIU ALIMENTAR
BIROU MEDIC SEF
BIROU ASIST.SEF
DONNING
DOFFING
G.S. PERSONAL

UTS
SAS IZOLATOR
IZOLATOR
G.S. PACIENT
G.S. PACIENT
SALON ATI 1 pat
SALON ATI 1 pat
SALON ATI 1 pat
SALON ATI 2 paturi
G.S. PACIENT
G.S. PACIENT
G.S. PACIENT
SALON ATI 2 paturi
SAS
HOL
DEP.LENJ. MURDARA
DEP.DES.MED.
PLOSCAR
CAMERA DECEDATI
SALON ATI 1 pat
SALON ATI 1 pat
POST SUPRAVEGHERE
BIROU MEDICI
DOFFING
Donning
DEP. LENJ. CURATE
G.S.PERSONAL
BOXA CURATENIE
SAS FILTRU
CAMERA GARDA
G.S.PERSONAL
DEP.MAT. / ECHIP.MED.
HOL

CASA SCARII
ECS
BIROU INTERNARI ADULTI
BIROU INTERNARI COPII
VESTIAR ADULTI
VESTIAR COPII
DEP. EFECTE PERSONALE PACIENTI
RECEPTIE
SAS
SAS
HOL
OFICIU ALIMENTAR SECTIE ATI
SALA RAPORT
SPATIU TEHNIC
SPATIU TEHNIC
SAS
HOL
HOL
HOL

4.5
14.3
14.3
5.3
4.4
5.5

14.4
10.5
14.0
5.7

14.3
14.3
4.5
4.3
4.3

14.3
14.3
4.5
4.3
4.3

14.3
6.8

14.1
14.3
4.3
4.3
4.5

14.3
14.3
4.3
4.3
4.5

14.3
14.3
5.4

10.5
5.3
3.4

14.0
7.1
6.4
3.6
3.8
3.8

856.2 m²

23.0
5.7

15.7
3.9
3.9

14.0
15.0
15.0
30.7
4.0
4.2
4.9

30.7
6.8
3.6
2.5
2.5
4.4

14.0
14.0
14.0
15.3
7.6
3.9
3.8
6.4
3.0
3.0

13.8
11.2
4.0

14.5
69.8

388.8 m²

14.1
6.8

15.0
11.6
11.3
11.6
6.4
6.9

14.5
6.4

14.5
5.0

30.9
14.1
14.1
10.5
26.8
76.0
32.3

328.8 m²
2,189.8 m²
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10.9
34.4
34.4
12.7
10.5
13.1
34.6
25.2
33.6
13.7
34.4
34.4
10.9
10.2
10.2
34.4
34.4
10.9
10.2
10.2
34.4
16.3
33.8
34.4
10.2
10.2
10.9
34.4
34.4
10.2
10.2
10.9
34.4
34.4
13.0
25.2
12.7
8.2

33.6
21.3
15.4
8.7
9.2
9.1

2,059.9 m³

78.2
17.1
53.4
11.8
11.7
41.9
36.1
36.1
73.6
9.7

10.1
11.8
73.6
16.3
8.6
6.0
6.1

10.5
33.6
33.6
33.6
36.6
18.2
9.3
9.1

15.4
7.3
7.1

46.8
38.1
13.5
49.3

237.4
1,101.5 m³

47.9
16.3
36.1
27.8
27.1
27.7
15.5
16.6
34.9
15.3
43.6
11.9
74.2
33.8
33.8
35.7
80.3

228.1
77.6

884.2 m³
5,659.4 m³

2,501.9 m² 6,408.5 m³

N

ETAJ 1 1:100

PARTER 1:100

Total Suprafete :

Total Suprafete PARTER :

Total Suprafete ETAJ 1 :
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SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA
B-dul 1 Decembrie1918, nr.4C, LOT1, Jud. Constanța

CREARE SPITAL MODULAR PENTRU CONSOLIDAREA CAPACITAȚII
MEDICALE A SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA, IN

CONTEXTUL COVID-19
B-dul 1 Decembrie1918, nr.4C, LOT1, Jud. Constanța

 NUME  SEMNATURA

Verific./Exp.  Nume Cerinta  Referat/ Expertiza nr./ Data Semn.

SPECIFICATIE
sef proiect

proiectat

Planuri

titlu proiect: faza:

pr. nr.:

nr. pl.:

scara:

data: titlu planşă:

beneficiar:

categoria de importanţă: B - DEOSEBITĂ

grad de rezistenţă la foc: II

19/05/2022

ACEST DOCUMENT ŞI INFORMAŢIILE CUPRINSE ÎN EL SUNT PROPRIETATEA S.C. TESSERACT ARCHITECTURE S.R.L. ŞI NU
POT FI UTILIZATE, TRANSMISE SAU REPRODUSE, PARŢIAL SAU ÎN ÎNTREGIME, FĂRĂ AUTORIZAREA SCRISĂ A AUTORULUI.
UTILIZAREA DOCUMENTULUI TREBUIE SĂ FIE CONFORMĂ CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT. DOCUMENTUL ESTE
VALABIL NUMAI CU SEMNĂTURILE ÎN ORIGINAL DE CULOARE ALBASTRĂ ŞI ŞTAMPILELE ÎN ORIGINAL.

clasa de importanta: I (γI=1.4)

zona seismică: ag=0.2/Tc=0.7s

S.C. TESSERACT ARCHITECTURE S.R.L.
Str. Aleea Genistilor, Bl. 21, Ap 21 Sibiu
C.I.F. RO34857055, J32/734/2015

Arh. Raluca SOAITA

Arh. Raluca SOAITA

Arh. Ștefana IAȘCHEVICIdesenat
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Platforma
tehnica

CHILLERE
108.0 m2

Platforma
tehnica

GRUP ELECTROGEN
42.0 m2
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E02
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E01
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E13

Blvd. 1 Decembrie 1918

BAZIN SUBTERAN
Gospodarie Incendiu

Rezerva apa + Cam. pompe

MONT-CHARGE
MATERIALE

CABINA
DUS

CABINA
DUS

BAZIN SUBTERAN
Retentie ape pluviale

SP.TEHNIC SUBTERAN
Acumulare / Preparare

agent termic

P.02
CASA SCARII

A: 14.1 m 2

P.46
VESTIAR FARMACIE

A: 10.0 m 2

P.47
G.S.PERSONAL

A: 3.6 m 2

P.49
BIROU FARMACIST SEF

A: 12.0 m 2

P.50
DEP.MEDICAMENTE/

PERFUZABILE
A: 15.1 m 2

P.55
UTS

A: 23.0 m 2

P.52
SPALATOR

A: 5.0 m 2

P.54
RECEPTIE/
ELIBERARE

CONDICI
A: 7.0 m 2

P.53
OFICINA FARMACIE

A: 14.0 m 2

P.48
RECEPTIE

MATERIALE
FARMACIE

A: 11.4 m 2

P.45
HOL FARM.

A: 7.0 m 2

P.51
RECEPTURA/ LABORATOR

A: 20.3 m 2
P.81

CAMERA GARDA
A: 11.2 m 2

P.82
G.S.PERSONAL

A: 4.0 m 2

P.83
DEP.MAT. /
ECHIP.MED.

A: 14.5 m 2

P.73
POST SUPRAVEGHERE

A: 15.3 m 2

P.76
DONNING

A: 3.8 m 2

P.75
DOFFING

A: 3.9 m 2

P.74
BIROU MEDICI

A: 7.6 m 2

P.77
DEP. LENJ. CURATE

A: 6.4 m 2

P.
87

G.S
.

LANOSREP A :
3 .0

 m
2

P.
97

 AXOB
EINETARUC A :

3.0
 m

2

P.57
IZOLATOR

A: 15.7 m 2

P.56
SAS IZOLATOR

A: 5.7 m 2

P.169
SAS

A: 10.5 m 2

P.84
SAS

A: 6.4 m 2

P.173
HOL

A: 76.1 m 2

P.170
HOL

A: 26.8 m 2

P.172
HOL

A: 69.9 m 2

P.60
SALON ATI 1 PAT

A: 14.0 m 2

P.61
SALON ATI 1 PAT

A: 15.0 m 2

P.62
SALON ATI 1 PAT

A: 15.0 m 2

P.63
SALON ATI 2 PATURI

A: 30.7 m 2

P.67
SALON ATI 2 PATURI

A: 30.7 m 2

P.72
SALON ATI 1 PAT

A: 14.0 m2

P.71
SALON ATI 1 PAT

A: 14.0 m 2

P.70
CAMERA DECEDATI

A: 14.0 m 2

P.66
G.S. PACIENT

A: 4.9 m 2

P.65
G.S. PACIENT

A: 4.2 m2

P.64
G.S. PACIENT

A: 4.0 m 2

P.68
SAS

A: 6.8 m 2

P.80
SAS FILTRU

A: 13.8 m 2

P.166
SPATIU TEHNIC

A: 14.1 m 2

P.167
SPATIU TEHNIC

A: 14.1 m 2

P.35
SAS

A: 14.5 m 2

P.42
CAMERA EXPUNERE - RMN

A: 42.3 m 2

P.41
CAMERA COMANDA

A: 14.0 m 2

P.44
SP.TEHNIC RMN

A: 7.4 m 2

P.43
PREGATIRE PACIENT

A: 6.5 m 2

P.39
PREGATIRE PACIENT

A: 6.3 m 2

P.36
SALA ASTEPTARE -RADIOLOGIE

A: 31.6 m 2

P.20
RECEPTIE

A: 6.9 m 2

P.171
HOL

A: 30.7 m 2

P.19
BOXA CURATENIE

A: 3.3 m 2

P.18
DEP.LENJ.CURATA

A: 3.3 m 2

P.21
SALON RESUSCITARE

A: 30.9 m 2

P.24
CABINET TRIAJ /

INTOCM. DOC.
A: 13.4 m 2

P.38
G.S. PACIENT

A: 4.1 m 2

P.37
G.S. PERSONAL

A: 3.2 m 2

P.25
G.S. PACIENT /

PERS.DIZABILITATI
A: 5.2 m 2

P.26
G.S. PERSONAL

A: 3.7 m 2

P.14
BIROU

INTERNARI
COPII

A: 11.6 m 2

P.13
BIROU

INTERNARI
ADULTI
A: 15.0 m 2

P.15
VESTIAR
ADULTI
A: 11.3 m 2

P.16
VESTIAR

COPII
A: 11.6 m 2

P.17
DEP. EFECTE
PERSONALE

PACIENTI
A: 6.4 m 2

P.27
DEP. INFECTIOASE

A: 7.1 m 2

P.28b
DEP. MAT. STERILE

A: 4.7 m 2

P.32
SALA ASTEPTARE COPII

A: 14.1 m 2

P.31
G.S.PACIENT ADULTI

A: 3.6 m 2

P.30
G.S. PERSONAL

A: 3.6 m 2
P.29

G.S.PACIENT COPII/
PERS.DIZABILITATI

A: 5.7 m 2

P.34
SALA

TRATAMENTE
COPII

A: 15.0 m 2

P.33
CABINET

CONSULTATII
COPII

A: 15.0 m 2
P.

85
G.S

 .
TNEICAP A :

3 .9
 m

2

P.
95

G.S
 .

TNEICAP A :
3 .9

 m
2

P.10
POST SUPRAVEGHERE

A: 8.2 m 2

P.11
G.S. PACIENT

A: 5.2 m 2

P.08
SALA

TRATAMENTE
ADULTI
A: 15.0 m 2

P.07
CABINET

CONSULTATII
ADULTI
A: 15.0 m 2

P.01
SAS

A: 7.2 m 2

P.06
SALA ASTEPTARE ADULTI

A: 14.5 m 2

P.05
RECEPTIE

A: 12.3 m 2

P.04
ECS

A: 6.8 m 2

P.03
BOXA CURATENIE

A: 6.9 m 2

P.85
HOL

A: 14.5 m 2

P.159
OFICIU ALIMENTAR

A: 14.0 m 2

P.164
SALA RAPORT

A: 30.9 m 2

P.160
BIROU MEDIC SEF

A: 7.1 m 2

P.161
BIROU ASIST.SEF

A: 6.4 m 2

P.162
DONNING

A: 3.6 m 2

P.163
DOFFING

A: 3.8 m 2

P.87
HOL

A: 190.9 m 2

P.86
SAS

A: 7.0 m 2

P.90
SALA TRATAMENTE

A: 14.1 m2
P.88

CABINET CONSULTATII
A: 12.0 m 2

P.89
OFICIU

ALIMENTAR
SECTIE ATI

A: 5.0 m 2

P.92
IZOLATOR

A: 14.4 m2
P.91

SAS IZOLATOR
A: 7.3 m 2

P.127
POST SUPRAVEGHERE

A: 14.0 m 2

P.128
G.S. PACIENT

A: 5.7 m 2

P.126
G.S. PERSONAL

A: 10.5 m 2

P.157
BOXA CURATENIE

A: 3.4 m 2

P.155
CAMERA GARDA

A: 10.5 m 2

P.165
G.S. PERSONAL

A: 3.8 m 2

P.156
G.S. PERSONAL

A: 5.3 m 2

P.154
G.S. PACIENT

A: 5.4 m 2

P.153
SALON - 2 PATURI

A: 14.3 m 2

P.152
SALON - 2 PATURI

A: 14.3 m 2

P.148
SALON - 2 PATURI

A: 14.3 m 2

P.147
SALON - 2 PATURI

A: 14.3 m 2

P.151
DEP. MAT.

A: 4.5 m 2

P.143
SALON - 2 PATURI

A: 14.3 m 2

P.142
CAMERA PERSONAL

A: 14.1 m 2

P.129
SALON - 2 PATURI

A: 14.3 m 2

P.130
SALON - 2 PATURI

A: 14.3 m 2

P.134
SALON - 2 PATURI

A: 14.3 m 2

P.135
SALON - 2 PATURI

A: 14.3 m 2

P.139
SALON - 2 PATURI

A: 14.3 m 2

P.141
SAS

A: 6.8 m 2

P.94
POST SUPRAVEGHERE

A: 14.4 m2

P.96
G.S. PACIENT

A: 5.1 m 2

P.120
SALON - 2 PATURI

A: 14.3 m 2

P.116
SALON - 2 PATURI

A: 14.3 m 2

P.115
SALON - 2 PATURI

A: 14.3 m 2

P.119
DEP. MAT.

A: 4.5 m 2

P.112
G.S. PACIENT

A: 4.3 m 2

P.113
G.S. PACIENT

A: 4.3 m 2

P.114
DEP.LENJ.
CURATA

A: 4.5 m 2

P.111
SALON - 2 PATURI

A: 14.3 m 2

P.110
DEPOZIT MATERIALE

A: 14.1 m 2

P.98
SALON - 2 PATURI

A: 14.3 m 2

P.102
SALON - 2 PATURI

A: 14.3 m2

P.103
SALON - 2 PATURI

A: 14.3 m2

P.107
SALON - 2 PATURI

A: 14.3 m 2

P.99
DEP. ECHIP.

MED.
A: 4.5 m 2

P.104
DEP. MAT.

A: 4.5 m 2

P.109
SAS

A: 6.8 m 2

P.93
G.S. PACIENT

A: 5.6 m 2

P.95
G.S. PERSONAL

A: 3.9 m 2

P.124
SAS IZOLATOR

A: 5.5 m 2

P.125
IZOLATOR

A: 14.4 m 2

P.09
SALON EVAULARE / TRATAMENT CAZURI USOARE

A: 14.1 m 2

P.97
SALON - 2 PATURI

A: 14.3 m2

P.121
SALON - 2 PATURI

A: 14.3 m 2

P.122
G.S. PACIENT

A: 5.3 m 2

P.123
G.S. PACIENT

A: 4.4 m 2

P.117
G.S. PACIENT

A: 4.3 m 2

P.118
G.S. PACIENT

A: 4.3 m 2

P.106
G.S. PACIENT

A: 4.3 m 2

P.105
G.S. PACIENT

A: 4.3 m 2

P.101
G.S. PACIENT

A: 4.3 m 2

P.100
G.S. PACIENT

A: 4.3 m 2

P.144
G.S. PACIENT

A: 4.3 m 2

P.145
G.S. PACIENT

A: 4.3 m 2

P.146
DEP.LENJ.
CURATA

A: 4.5 m 2

P.136
DEP. MAT.

A: 4.5 m 2

P.138
G.S. PACIENT

A: 4.3 m 2

P.137
G.S. PACIENT

A: 4.3 m 2

P.149
G.S. PACIENT

A: 4.3 m 2

P.150
G.S. PACIENT

A: 4.3 m 2
P.133

G.S. PACIENT
A: 4.3 m 2

P.132
G.S. PACIENT

A: 4.3 m 2

P.131
DEP. ECHIP.

MED.
A: 4.5 m 2

P.69a
DEP.LENJ.
MURDARA

A: 2.5 m 2

P.69b
DEP.DES.

MED.
A: 2.5 m2

P.69c
PLOSCAR

A: 4.4 m2

P.69
HOL

A: 3.6 m 2

P.108c
PLOSCAR

A: 4.3 m 2

P.108
HOL

A: 3.7 m2

P.108b
DEP.DES.MED.

A: 2.5 m 2

P.108a
DEP.LENJ.MURDARA

A: 2.5 m 2

P.108c
PLOSCAR

A: 4.2 m 2

P.108
HOL

A: 3.7 m 2

P.108b
DEP.DES.MED.

A: 2.5 m 2

P.108a
DEP.LENJ.MURDARA

A: 2.5 m 2

P.22
DEP.INF.

A: 3.0 m 2

P.28c
DEP. MAT. CURATENIE

A: 4.7 m 2

P.28a
HOL

A: 3.8 m 2

P.168
HOL

A: 22.0 m 2

P.174
HOL

A: 32.3 m 2

P.166
SP.TEHNIC - GAZE MED 01

A: 14.0 m 2

P.167
SP.TEHNIC -

GAZE MED 02
A: 5.1 m 2

P.168
SP.TEHNIC - GAZE MED 03

A: 8.6 m 2

1 1

ACCES CONSULTATII EVACUARE MURDARE EVACUARE MURDARE

ACCES
ALIMENTE

EVACUARE
DECEDATI/
MURDARE

ACCES PERSONAL
 SPITAL /LABORATORACCES FARMACIE

ACCES
 INTERNARI /
 IMAGISTICA

ACCES
 CPU

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

B

B C D E

A

A

H

H

J

J

K

K

M

M

N

N

O

O

P

PF

G

G I

L

L

QT U V

±0.00=+42.80 ±0.00=+42.80

E22E19

E03

E22E19

E22

E04E04

E22

E08 E08

E07

E07

 adacatse
erasrevartarpus  atcudnoc

 negixo
 nid

avrezer

estacada supratraversare
ELECTRICE
SANITARE
GAZE MEDICALE

P.40
CAMERA TRATAMENT - CT

A: 30.9 m 2

P.23
SALA ASTEPTARE CPU

A: 31.3 m 2
P.12

SALON EVAULARE / TRATAMENT IMEDIAT
A: 14.1 m 2

Echipamente medicale

ID

E01

E02

E03

E04

E05

E06

E07

E08

E09

E10

E11

E12

E13

E14

E15

E16

E17

E18

E19

E20

E21

E22

E23

E24

Buc.

2

2

4

4

12

12

2

2

1

2

1

1

1

1

2

2

1

38

38

2

1

4

1

1

Descriere

Troliu transport materiale sterile/nesterile

Carucior transport materiale, prevazut cu usi

Pat electric izolator

Noptiera metalica cu modul de depozitare

Pompa de injectie automata volumetrica

Infuzomat

Troliu medicatie cu accesorii

Carucior deseuri compartimentat

Aparat special de curatare si dezinfectie cu abur pentru suprafete si echipamente medicale

Carucior curatenie

Masina pentru spalat si dezinfectare plosti-urinare

Analizator pentru determinari gaze in sange,ionograma,markeri cardiaci,betaHcg

Frigider medical cu 1 usa 130L

Dispozitiv de vizualizare a venelor

EKG portabil

Defibrilator cu pacemaker extern

Brancard mobil pentru pacienti critici

Pat electric in doua sectiuni

Noptiera medicala cu modul de depozitare

Scaun mobil de transport

Dulap metalic medicamente

Stativ perfuzie pe suport mobil

Echipament RMN 1.5

Echipament CT 64 slices

N

PARTER Echipamente 1:200

700 Lista echipamente incluse in buget 1:1.111

1:200

135/2022

SF-A-4

S.F.

SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA
B-dul 1 Decembrie1918, nr.4C, LOT1, Jud. Constanța

CREARE SPITAL MODULAR PENTRU CONSOLIDAREA CAPACITAȚII
MEDICALE A SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA, IN

CONTEXTUL COVID-19
B-dul 1 Decembrie1918, nr.4C, LOT1, Jud. Constanța

 NUME  SEMNATURA

Verific./Exp.  Nume Cerinta  Referat/ Expertiza nr./ Data Semn.

SPECIFICATIE

sef proiect

proiectat

Planuri - amplasare echipamente

titlu proiect: faza:

pr. nr.:

nr. pl.:

scara:

data: titlu planşă:

beneficiar:

categoria de importanţă: B - DEOSEBITĂ

grad de rezistenţă la foc: II

09/06/2022

ACEST DOCUMENT ŞI INFORMAŢIILE CUPRINSE ÎN EL SUNT PROPRIETATEA S.C. TESSERACT ARCHITECTURE S.R.L. ŞI NU
POT FI UTILIZATE, TRANSMISE SAU REPRODUSE, PARŢIAL SAU ÎN ÎNTREGIME, FĂRĂ AUTORIZAREA SCRISĂ A AUTORULUI.
UTILIZAREA DOCUMENTULUI TREBUIE SĂ FIE CONFORMĂ CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT. DOCUMENTUL ESTE
VALABIL NUMAI CU SEMNĂTURILE ÎN ORIGINAL DE CULOARE ALBASTRĂ ŞI ŞTAMPILELE ÎN ORIGINAL.

clasa de importanta: I (γI=1.4)

zona seismică: ag=0.2/Tc=0.7s

S.C. TESSERACT ARCHITECTURE S.R.L.
Str. Aleea Genistilor, Bl. 21, Ap 21 Sibiu
C.I.F. RO34857055, J32/734/2015

Arh. Raluca SOAITA

Arh. Raluca SOAITA

Arh. Ștefana IAȘCHEVICIdesenat
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±0.00
PARTER

±0.00

+3.00

+3.87

±0.00+42.80

20
3.0

75

-0.20 -0.20

+2.87

+3.87

+6.74

±0.00

1.50 1.5
0

SALON ATI 2 paturiG.S. PACIENTSALON ATI 2 paturiSALON ATI 1 patSALON ATI 1 pat
SALON ATI 1 patG.S. PACIENTG.S. PACIENTSAS IZOLATORHOLBIROU FARMACIST SEF

RECEPTIE
MATERIALE
FARMACIE

VESTIAR
FARMACIE

LABORATOR PCR LABORATOR PCR RECEPTIE PROBE
SAS VESTIAR PERSONAL SPITAL DUS PERSONAL

CAMERA EXPUNERE - RMNCAMERA TRATAMENT - CT CAMERA COMANDA

Terasa tehnica:
- grilaje metalice de terasa
- Cadru metalic container
Stratificatie acoperis
Tabla zincata
Panou sandwich vata minerala min.100mm
Teava PVC care preia apele meteorice
Folie anti-condens
Tabla dublu-faltuita
Placare tavan gipscarton pe profile metalice

Canivou
Spatiu tehnic subteran
1,50 x 1,50m

Nota:
Sructura tavanului pentru containerele de la spatiile CT si RMN
va perimte montajul echipamentelor din aceste camere
in baza fiselor tehnice ale echipamentelor.

Cusca Faraday

Stratificatie pardoseala:
Linoleum / covor  PVC
Sapa autonivelanta 20mm
Vata minerala 100mm
C-uri intermediare
Tabla cutata
Fundatie:
Placa b.a. 10cm
Folie polietilena
Pat lucru piatra min 50cm
Strat pamant

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1313 1414 1515 1616 1717 1818 19191

±0.00+42.80±0.00=+42.80
-0.20=+42.60-0.20=+42.60

6.7
45

1.50

1.5
0

SAS HOL BIROU MEDIC SEF HOL HOL SAS

HOLAUTOCLAV INFECTE HOL SAS

Canivou instalatii
Spatiu tehnic subteran
1,50 x 1,50m

Terasa tehnica:
- grilaje metalice de terasa
- Cadru metalic container
Stratificatie acoperis
Tabla zincata
Panou sandwich vata minerala min.100mm
Teava PVC care preia apele meteorice
Folie anti-condens
Tabla dublu-faltuita
Placare tavan gipscarton pe profile metalice

Stratificatie pardoseala:
Linoleum / covor  PVC
Sapa autonivelanta 20mm
Vata minerala 100mm
C-uri intermediare
Tabla cutata
Fundatie:
Placa b.a. 10cm
Folie polietilena
Pat lucru piatra min 50cm
Strat pamant

±0.00=+42.80±0.00=+42.80 ±0.00

SAS HOL

BIROU SEF
LABORATOR

LABORATOR BIOCHIMIE MEDICALA/ HEMATOLOGIE/ IMUNOLOGIE DEPOZIT REACTIVI
DEP.
TEMPORAR
MAT. INF.

AUTOCLAV
INFECTE OFICIU PERSONAL

HOL SAS

Terasa tehnica:
- grilaje metalice de terasa
- Cadru metalic container
Stratificatie acoperis
Panou sandwich vata minerala min.100mm
Teava 60x60mm
Folie anti-condens
Tabla dublu-faltuita
Placare tavan gipscarton pe profile metalice

Canivou instalatii
Spatiu tehnic subteran
1,50 x 1,50m

B C D E F G H I J K LA T U V F G H I J K L M N O P Q' R S

Stratificatie pardoseala:
Linoleum / covor  PVC
Sapa autonivelanta 20mm
Vata minerala 100mm
C-uri intermediare
Tabla cutata
Fundatie:
Placa b.a. 10cm
Folie polietilena
Pat lucru piatra min 50cm
Strat pamant

Perete de gipscarton pe structura metalica,
grosime 150mm, A2s1d0, EI 90'

Placare gipscarton pe structura metalica,
la ghene grupuri sanitare, A2s1d0,

Perete de gipscarton pe structura metalica,
rezistent la umiditate in ambele directii,
grosime 150mm, A2s1d0, EI 60'

Perete de gipscarton pe structura metalica,
rezistent la umiditate in ambele directii,
grosime 150mm, A2s1d0,

Perete de HPL e compartimenatre grupuri sanitare,
h. liber 10cm de la pardosaela, h max. 2.10m

Perete panou sandwich cu miez de vata minerala,
grosime 100mm, A2 s1,d0, EI 90'

Perete panou sandwich cu miez de vata minerala,
 grosime 100mm, A2 s1,d0, EI 90'
Placare la interior cu gipscarton rezistent la umiditate,
 in doua straturi

Legenda pereti de compartimentare

Perete de gipscarton pe structura metalica,
rezistent la umiditate intr-o directie,
grosime 150mm, A2s1d0, EI 60'

Perete de gipscarton pe structura metalica,
grosime 150mm, A2s1d0, EI 60'

Perete de gipscarton pe structura metalica,
rezistent la umiditate intr-o directie
grosime 150mm, A2s1d0,

S1 Sectiune S1 1:100

S2 Sectiune S2 1:100

S3 Sectiune S3 1:100

1:100

135/2022

SF-A-5

S.F.

SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA
B-dul 1 Decembrie1918, nr.4C, LOT1, Jud. Constanța

CREARE SPITAL MODULAR PENTRU CONSOLIDAREA CAPACITAȚII
MEDICALE A SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA, IN

CONTEXTUL COVID-19
B-dul 1 Decembrie1918, nr.4C, LOT1, Jud. Constanța

 NUME  SEMNATURA

Verific./Exp.  Nume Cerinta  Referat/ Expertiza nr./ Data Semn.

SPECIFICATIE

sef proiect

proiectat

Sectiuni

titlu proiect: faza:

pr. nr.:

nr. pl.:

scara:

data: titlu planşă:

beneficiar:

categoria de importanţă: B - DEOSEBITĂ

grad de rezistenţă la foc: II

19/05/2022

ACEST DOCUMENT ŞI INFORMAŢIILE CUPRINSE ÎN EL SUNT PROPRIETATEA S.C. TESSERACT ARCHITECTURE S.R.L. ŞI NU
POT FI UTILIZATE, TRANSMISE SAU REPRODUSE, PARŢIAL SAU ÎN ÎNTREGIME, FĂRĂ AUTORIZAREA SCRISĂ A AUTORULUI.
UTILIZAREA DOCUMENTULUI TREBUIE SĂ FIE CONFORMĂ CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT. DOCUMENTUL ESTE
VALABIL NUMAI CU SEMNĂTURILE ÎN ORIGINAL DE CULOARE ALBASTRĂ ŞI ŞTAMPILELE ÎN ORIGINAL.

clasa de importanta: I (γI=1.4)

zona seismică: ag=0.2/Tc=0.7s

S.C. TESSERACT ARCHITECTURE S.R.L.
Str. Aleea Genistilor, Bl. 21, Ap 21 Sibiu
C.I.F. RO34857055, J32/734/2015

Arh. Raluca SOAITA

Arh. Raluca SOAITA

Arh. Ștefana IAȘCHEVICIdesenat


	Proiect de hotărâre nr. 39--375 spital modular
	ANEXA SF spital modular
	SF spital infectioase_Part1
	Binder1
	Modular SCBI CTa - MEMORIU SF final
	SF_Modular SCBI CTa - Anexa 1 - Studiu geotehnic Constanta SCBI
	SF_Modular SCBI CTa - Anexa 3 - F1 - Deviz estimativ general actualizat
	SF_Modular SCBI CTa - Anexa 4 - F6 - Grafic executie
	SF_Modular SCBI CTa - Anexa 5 - F4 - Lista echipamente 
	SF_Modular SCBI CTa - Anexa 6 - F5 - Fise tehnice echipamente
	SF_Modular SCBI CTa - Anexa 7 - Memoriu justificativ preturi
	Anexa 7.1 - CAN1030414 Anunt de atribuire la anunt de participare
	Anunt de atribuire
	Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
	I.1) Denumire si adrese
	I.2) Achizitie comuna
	I.4) Tipul autoritii contractante
	I.5) Activitate principala

	Sectiunea II: Obiect
	Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
	II.1.1) Titlu
	II.1.2) Cod CPV principal
	II.1.3) Tipul contractului 
	II.1.4) Descrierea succinta
	II.1.6) Informatii privind loturile
	II.1.7) Valoarea totala a achizitiei

	Sectiunea II.2 Descriere
	II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
	II.2.3) Locul de executare
	II.2.4) Descrierea achizitiei publice
	II.2.5) Criterii de atribuire
	II.2.11) Informatii privind optiunile
	II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
	II.2.14) Informatii suplimentare


	Sectiunea IV: Procedura
	IV.1) Descriere
	IV.1.1) Tipul procedurii
	IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii
	IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
	IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)

	IV.2) Informatii administrative
	IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
	IV.2.8) Informatii privind incetarea sistemului dinamic de achizitii
	IV.2.9) Informatii privind incetarea unei invitatii la o procedura concurentiala de ofertare sub forma unui anunt orientativ periodic


	Sectiunea V: Atribuirea contractului
	V.2) Atribuirea contractului
	Furnizare Aparat de Imagistică Rezonanță Magnetică 1.5T
	V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
	V.2.2) Informatii privind ofertele
	V.2.3) Numele si adresa contractantului
	V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
	V.2.5) Informatii privind subcontractarea


	Sectiunea VI: Informatii complementare
	VI.3) Informatii suplimentare
	VI.4) Proceduri de contestare
	VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
	VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
	VI.4.3) Procedura de contestare
	VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
	VI.4.5) Numarul deciziei emise de CNSC aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru
	VI.4.6) Numarul hotararii instantei aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru
	VI.4.7) Procedura verificata ANAP

	VI.5) Data expedierii prezentului anunt



	Anexa 7.2 - CAN1068839 Anunt de atribuire la anunt de participare
	Anunt de atribuire
	Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
	I.1) Denumire si adrese
	I.2) Achizitie comuna
	I.4) Tipul autoritii contractante
	I.5) Activitate principala

	Sectiunea II: Obiect
	Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
	II.1.1) Titlu
	II.1.2) Cod CPV principal
	II.1.3) Tipul contractului 
	II.1.4) Descrierea succinta
	II.1.6) Informatii privind loturile
	II.1.7) Valoarea totala a achizitiei

	Sectiunea II.2 Descriere
	II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
	II.2.3) Locul de executare
	II.2.4) Descrierea achizitiei publice
	II.2.5) Criterii de atribuire
	II.2.11) Informatii privind optiunile
	II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
	II.2.14) Informatii suplimentare


	Sectiunea IV: Procedura
	IV.1) Descriere
	IV.1.1) Tipul procedurii
	IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii
	IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
	IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)

	IV.2) Informatii administrative
	IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
	IV.2.8) Informatii privind incetarea sistemului dinamic de achizitii
	IV.2.9) Informatii privind incetarea unei invitatii la o procedura concurentiala de ofertare sub forma unui anunt orientativ periodic


	Sectiunea V: Atribuirea contractului
	V.2) Atribuirea contractului
	Achiziție computer tomograf în cadrul proiectului Reabilitarea, extinderea și dotarea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului de Psihiatrie "Elisabeta Doamna" Galați”
	V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
	V.2.2) Informatii privind ofertele
	V.2.3) Numele si adresa contractantului
	V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
	V.2.5) Informatii privind subcontractarea


	Sectiunea VI: Informatii complementare
	VI.3) Informatii suplimentare
	VI.4) Proceduri de contestare
	VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
	VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
	VI.4.3) Procedura de contestare
	VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
	VI.4.5) Numarul deciziei emise de CNSC aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru
	VI.4.6) Numarul hotararii instantei aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru
	VI.4.7) Procedura verificata ANAP

	VI.5) Data expedierii prezentului anunt



	Anexa 7.3 - CAN1069101 Anunt de atribuire la anunt de participare
	Anunt de atribuire
	Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
	I.1) Denumire si adrese
	I.2) Achizitie comuna
	I.4) Tipul autoritii contractante
	I.5) Activitate principala

	Sectiunea II: Obiect
	Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
	II.1.1) Titlu
	II.1.2) Cod CPV principal
	II.1.3) Tipul contractului 
	II.1.4) Descrierea succinta
	II.1.6) Informatii privind loturile
	II.1.7) Valoarea totala a achizitiei

	Sectiunea II.2 Descriere
	II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
	II.2.3) Locul de executare
	II.2.4) Descrierea achizitiei publice
	II.2.5) Criterii de atribuire
	II.2.11) Informatii privind optiunile
	II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
	II.2.14) Informatii suplimentare


	Sectiunea IV: Procedura
	IV.1) Descriere
	IV.1.1) Tipul procedurii
	IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii
	IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
	IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)

	IV.2) Informatii administrative
	IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
	IV.2.8) Informatii privind incetarea sistemului dinamic de achizitii
	IV.2.9) Informatii privind incetarea unei invitatii la o procedura concurentiala de ofertare sub forma unui anunt orientativ periodic


	Sectiunea V: Atribuirea contractului
	V.2) Atribuirea contractului
	Contract furnizare
	V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
	V.2.2) Informatii privind ofertele
	V.2.3) Numele si adresa contractantului
	V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
	V.2.5) Informatii privind subcontractarea


	Sectiunea VI: Informatii complementare
	VI.3) Informatii suplimentare
	VI.4) Proceduri de contestare
	VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
	VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
	VI.4.3) Procedura de contestare
	VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
	VI.4.5) Numarul deciziei emise de CNSC aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru
	VI.4.6) Numarul hotararii instantei aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru
	VI.4.7) Procedura verificata ANAP

	VI.5) Data expedierii prezentului anunt



	Anexa 7.4 - CAN1072702 Anunt de atribuire la anunt de participare
	Anunt de atribuire
	Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
	I.1) Denumire si adrese
	I.2) Achizitie comuna
	I.4) Tipul autoritii contractante
	I.5) Activitate principala

	Sectiunea II: Obiect
	Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
	II.1.1) Titlu
	II.1.2) Cod CPV principal
	II.1.3) Tipul contractului 
	II.1.4) Descrierea succinta
	II.1.6) Informatii privind loturile
	II.1.7) Valoarea totala a achizitiei

	Sectiunea II.2 Descriere
	II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
	II.2.3) Locul de executare
	II.2.4) Descrierea achizitiei publice
	II.2.5) Criterii de atribuire
	II.2.11) Informatii privind optiunile
	II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
	II.2.14) Informatii suplimentare


	Sectiunea IV: Procedura
	IV.1) Descriere
	IV.1.1) Tipul procedurii
	IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii
	IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
	IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)

	IV.2) Informatii administrative
	IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
	IV.2.8) Informatii privind incetarea sistemului dinamic de achizitii
	IV.2.9) Informatii privind incetarea unei invitatii la o procedura concurentiala de ofertare sub forma unui anunt orientativ periodic


	Sectiunea V: Atribuirea contractului
	V.2) Atribuirea contractului
	Contract de furnizare Computer tomograf
	V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
	V.2.2) Informatii privind ofertele
	V.2.3) Numele si adresa contractantului
	V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
	V.2.5) Informatii privind subcontractarea


	Sectiunea VI: Informatii complementare
	VI.3) Informatii suplimentare
	VI.4) Proceduri de contestare
	VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
	VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
	VI.4.3) Procedura de contestare
	VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
	VI.4.5) Numarul deciziei emise de CNSC aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru
	VI.4.6) Numarul hotararii instantei aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru
	VI.4.7) Procedura verificata ANAP

	VI.5) Data expedierii prezentului anunt



	Anexa 7.5 - CAN1073514 Anunt de atribuire la anunt de participare
	Anunt de atribuire
	Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
	I.1) Denumire si adrese
	I.2) Achizitie comuna
	I.4) Tipul autoritii contractante
	I.5) Activitate principala

	Sectiunea II: Obiect
	Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
	II.1.1) Titlu
	II.1.2) Cod CPV principal
	II.1.3) Tipul contractului 
	II.1.4) Descrierea succinta
	II.1.6) Informatii privind loturile
	II.1.7) Valoarea totala a achizitiei

	Sectiunea II.2 Descriere
	II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
	II.2.3) Locul de executare
	II.2.4) Descrierea achizitiei publice
	II.2.5) Criterii de atribuire
	II.2.11) Informatii privind optiunile
	II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
	II.2.14) Informatii suplimentare


	Sectiunea IV: Procedura
	IV.1) Descriere
	IV.1.1) Tipul procedurii
	IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii
	IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
	IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)

	IV.2) Informatii administrative
	IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
	IV.2.8) Informatii privind incetarea sistemului dinamic de achizitii
	IV.2.9) Informatii privind incetarea unei invitatii la o procedura concurentiala de ofertare sub forma unui anunt orientativ periodic


	Sectiunea V: Atribuirea contractului
	V.2) Atribuirea contractului
	Contract FURNIZARE RMN
	V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
	V.2.2) Informatii privind ofertele
	V.2.3) Numele si adresa contractantului
	V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
	V.2.5) Informatii privind subcontractarea


	Sectiunea VI: Informatii complementare
	VI.3) Informatii suplimentare
	VI.4) Proceduri de contestare
	VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
	VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
	VI.4.3) Procedura de contestare
	VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
	VI.4.5) Numarul deciziei emise de CNSC aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru
	VI.4.6) Numarul hotararii instantei aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru
	VI.4.7) Procedura verificata ANAP

	VI.5) Data expedierii prezentului anunt



	Anexa 7.6 - CAN1078183 Anunt de atribuire la anunt de participare
	Anunt de atribuire
	Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
	I.1) Denumire si adrese
	I.2) Achizitie comuna
	I.4) Tipul autoritii contractante
	I.5) Activitate principala

	Sectiunea II: Obiect
	Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
	II.1.1) Titlu
	II.1.2) Cod CPV principal
	II.1.3) Tipul contractului 
	II.1.4) Descrierea succinta
	II.1.6) Informatii privind loturile
	II.1.7) Valoarea totala a achizitiei

	Sectiunea II.2 Descriere
	II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
	II.2.3) Locul de executare
	II.2.4) Descrierea achizitiei publice
	II.2.5) Criterii de atribuire
	II.2.11) Informatii privind optiunile
	II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
	II.2.14) Informatii suplimentare


	Sectiunea IV: Procedura
	IV.1) Descriere
	IV.1.1) Tipul procedurii
	IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii
	IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
	IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)

	IV.2) Informatii administrative
	IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
	IV.2.8) Informatii privind incetarea sistemului dinamic de achizitii
	IV.2.9) Informatii privind incetarea unei invitatii la o procedura concurentiala de ofertare sub forma unui anunt orientativ periodic


	Sectiunea V: Atribuirea contractului
	V.2) Atribuirea contractului
	Contract
	V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
	V.2.2) Informatii privind ofertele
	V.2.3) Numele si adresa contractantului
	V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
	V.2.5) Informatii privind subcontractarea


	Sectiunea VI: Informatii complementare
	VI.3) Informatii suplimentare
	VI.4) Proceduri de contestare
	VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
	VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
	VI.4.3) Procedura de contestare
	VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
	VI.4.5) Numarul deciziei emise de CNSC aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru
	VI.4.6) Numarul hotararii instantei aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru
	VI.4.7) Procedura verificata ANAP

	VI.5) Data expedierii prezentului anunt





	Binder1
	SF-A-2 Plan de situatie
	SF-A-3 Planuri
	SF-A-4 Planuri - amplasare echipamente
	SF-A-5 Sectiuni





