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NOTĂ  CONCEPTUALĂ  

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii propus 

1.1. Denumirea obiectivului de investitii: „Amenajare heliport in eadrul Spitalului Judetean 
de Urgentil Slobozia" 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor: 
Presedintele Consiliului Jude ţ ean Ialomita 

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar) 
Nu este cazul 

1.4. Beneficiarul 
Judetul Talomita 

2. Neeesitatea si oportunitatea obieetivului de investitii propus 

2.1. Scurtă  prezentare privind: 

a) deficien ţ e ale situa ţ iei actuale; 

În momentul atual, elicopterele SMURD folosite pentru transferul pacientilor la alte unit ă ti 
spitalicesti, aterizeaz ă  si decoleaz ă  pe o pist ă  improvizată  aflat ă  în spatele cl ă dirii Spitalului 
Judetean de Urgen ţ â Slobozia. Pista respectiv ă  este foarte deteriorat ă , prezentând cr ă pă turi man, 
fapt care Ingreuneaz ă  decolarea i aterizarea elicopterelor. De asemenea zborurile pe timp de 
noapte nu stint posibile datorit ă  lipsei unui iluminat corespunz ă tor. 



În vecină tatea Spitalului Jude ţ ean de Urgenţă  Slobozia nu există  objective similare pentru a 

permite decolarea ş i aterizarea în condi ţ ii de siguranţă  a elieopterelor SMURD. 

b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea objectivului de investi ţ ii; 

Investi ţ ia reprezint ă  o oportunitate de rezolvare a acestor deficien ţ e jar realizare acesteia 

ar reduce timpul de transfer al pacien ţ ilor gray bolnavi, al accidenta ţ ilor gray r ă niţ i in accidente 

de eircula ţ ie sau de munc ă , aicidentaţ ilor cu arsuri grave, crescand astfel sansele acestora de 

ins ă nă to ş ire, reincadrare in soeietate ş i intoarcere In salmi familiilor. 

c) impactul negativ previzionat in cazul nerealiz ă rii obiectivului de investi ţ ii. 

Nerealizarea obiectivului va conduce la o inr ă utăţ ire continu ă  a transferului pacien ţ ilor ş i 

accidenta ţ ilor aflaţ i in stare grav ă  că tre alte unit ăţ i spitalice ş ti afectdnd starea de s ă nă tate a 

acestora. 

2.2. Prezentarea, dup ă  caz, a objectivelor de investi ţ ii cu acelea ş i fune ţ iuni sau func ţ iuni 

similare cu obiectivul de investi ţ ii propus, existente in zonă , in vederea justific ă rii 

necesit ăţ ii realiză rii obiectivului de investi ţ ii propus. 

In momentul de fară  nu exist ă  in zonă  objective de investi ţ j cu acelea ş i func ţ iuni sau 

func ţ iuni similare. 

2.3. Existen ţ a, după  caz, a unei strategji, a unui master plan on a unor planuri similare, aprobate 
prin acte normative, in cadrul c ă rora se poate incadra obiectivul de investi ţ ii propus. 

Strategia de dezvoltare a jude ţ ului Ialomi ţ a in perioada 2014 — 2020 privind modernizarea 
dezvoltarea infrastructurii sanitare la nivelul jude ţ ului. 

2.4. Existenţ a, dup ă  caz, a unor acorduri interna ţ ionale ale statului care oblig ă  partea roman ă  la 

realizarea obiectivului de investifi. 

Nu este cazul 

2.5. Objective generate, preconizate a fi atinse prjn realizarea investi ţ iei 

imbună tăţ irea condiţ iilor de transfer a pacien ţ ilor aflaţ i in stare grav ă  că tre alte unit ăţ i 

spitalicesti care pot asigura recuperarea aeestora. 

3. Estimarea suportabilit ă tii investitiei publice 

3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execu ţ ia obiectivului de investi ţ ii, ludndu-se In considerare, 

după  caz: 



- costurile de administrare ş i intre ţ inere a obiectivului 
- standarde de cost pentru investi ţ ii similare. 

Valoarea estimat ă  a acestui obiectiv de investi ţ ii este de 2.630.000,00 lei cu TVA 

3.2. Estimarea cheltuielilor pentru  pro iectarea, pe faze, a documenta ţ iei tehnico-economice 
aferente obiectivului de investi ţ ie SF, precum ş i pentru elaborarea altor studii de specialitate in 
funcţ ie de specificul obiectivului de investi ţ ii, inclusiv cheltuielile necesare pentm ob ţ inerea 
avizelor, autoriza ţ iilor ş i acordurilor prevă zute de lege: 

- intocmire studiu de teren, studiu topografic ş i de obstacolare, studiu geotehnic i studiu 
meteorologic, valoare estimat ă  — 130.000,00 lei cu TVA. 

-intocmire documentaţ ie tehnico-economic ă , faza studiu de fezabilitate,ob ţ inerea 
certificatului de urbanism, acorduri, avize ş i alte studii necesare indeplinirii obiectivului, 
valoarea estimat ă  - 90.000,00 lei cu TVA. 

După  aprobarea principalilor indicatori tehnico — economice rezulta ţ i in urma intocmirii 
Studiului de Fezabilitate ( SF ), valorile estimate pentru finalizarea obiectivului, sunt urm ă toarele: 

- Elaborare PT-HDE, PAC, asisten ţă  tehnic ă , valoarea estimat ă  - 130.000,00 lei cu TVA. 
Verificare tehnic ă , valoarea estimat ă  40.000,00 lei cu TVA. 
Dirigenţ ie de ş antier, valoare estimat ă  — 40.000,00 lei cu TVA. 

- Execu ţ ie lacr ă ri, valoare estimat ă  — 2.200.000,00 lei cu TVA. 
- Total valoare estimat ă  — 2.630.000,00 lei cu TVA. 

3.3. Surse identificate pentru finan ţ area cheltuielilor estimate (in cazul finan ţă rii nerambursabile 
se va menţ iona pro gramul operaţ ional/axa corespunz ă to are, identificat ă ) 

Bugetul local al jude ţ ului Ialomi ţ a, alte surse care urmeaz ă  a fi identificate i atrase. 

4. Informatii privind regimul juridic, economic si tehnie al terenului si/sau constructiei 
existente 

Terenul pe care va fi efectuat ă  investi ţ ia se afl ă  in domeniul public al Jude ţ ului Ialomi ţ a ş i 
se afl ă  in incinta Spitalului Jude ţ ean de Urge*. Slobozia. 

5. Partieularit ă ti ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea 
oblectivului de investitii: 

a) descrierea succint ă  a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafa ţ a 
terenului, dimensiuni in plan); 

Heliportul va fi situat pe acela ş i amplasament atlat in incinta Spitalului Jude ţ ean de Urge* 
Slobozia str. Decebal, m. . 3. 

Zona prizei de contact ş i de decolare — TLOF — 0  I m ; 
Zona de apropiere final ă  ş i de decolare — FATO — 15 x 15 m; 
Aria de siguranţă  (2D) — 24,4 x 24,4 m; 
Saprafaţ a dee protec ţ ie — 44,4 x 44,4 m; 



b) relaţ iile cu zone invecinate, accesuri existente ş i/sau c ă i de acces posibile; 

Spitalul Judeţ ean de Urgentă  este pozi ţ ionat in zona central ă  a municipiului Slobozia 

avand accesibilitate direct prin că i de comunicatii locale, jude ţ ene ş i nationale. 

c) surse de poluare existente in zonă ; 
Nu există  activităţ i poluante. 

d) particularită ti de relief; 
Terenul pe care va fi amplasat obiectivul este plan, stabil, fă ră  fenomene fizico — geologice 

de instabilitate sau de degradare, caracteristic zonei de ş es. 

e) nivel de echipare tehnico-edilitat ă  a zonei ş i posibilităţ i de asigurare a utilită tilor; 

Se solicită  echiparea heliportului cn instalatie de iluminare, astfel Inca să  fie posibilă  
decolarea  i  aterizarea elicopterelor pe timp de noapte. Deasemenea va fi realizat un sistem de 
drenare  i  evacuare a apelor pluviale. 

f) existenta unor eventuale re ţ ele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protej are, in 
mă sura in care pot fi identificate; 

Nu există  retele edilitare care ar necesita relocarea din amplasament. 

g) posibile obligaţ ii de servitute; 
Nu este cazul. 

h) conditionă ri constructive determinate de starea tehnic ă  si de sistemul constructiv al unor 

construc ţ ii existente in amplasament, asupra c ă rora se vor face lucră ri de interventii, dup ă  caz; 

Nu este cazul . 

i) reglement ă ri urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate - 
plan urbanistic general/plan urbanistic zonal ş i regulamentul local de urbanism aferent: 

Reglementă ri urbanistice aplicabile zonei vor fi stabilite prin certificatul de urbanism. 

j) existenta de monumente istorice/de arhitectur ă  sau situri arheologice pe amplasament sau in 
zona imediat invecinat ă ; existenta condition ă rilor specifice in =1.1 existentei unor zone protejate. 

Obiectivul de investi ţ ii propus nu este incadrat in zone  protej  ate.  

6.Descrierea succint ă  a obiectivului de investitii propus, din punct de vedere tehnic ş i 

functional: 

a) destinatie si functiuni; 
Proiectul vizeaz ă  construirea unui heliport de suprafaţă  in incinta Spitalului Tudetean de 

Urgenţă  Slobozia necesar decol ă rii  i  ateriză rii elicopterelor SMURD. 

b) caracteristici, parametrii ş i date tehnice specifice, preconizate; 
Zona prizei de contact ş i de deco  lare — TLOF  3  11m ; 



Zona de apropiere final ă  §i de decolare - FATO - 15 x 15 m; 
Aria de siguranţă . (2D) - 24,4 x 24,4 m; 
Suprafa ţ a de protec ţ ie - 44,4 x 44,4 m; 
Tipul heliportului - de suprafa ţă ; 

Punctul de referin ţă  al lieliportului - 44°34'05.4459"N, 027°2138.0505"E; 
Cota punctului de referin ţă  MN.75 = 22,50 m; 

c) durata minim ă  de func ţ ionare apreciata corespunz ă tor destina ţ iei/func ţ iunilor propuse; 
Va fi stabilită  ulterior prin normative specifice în vigoare. 

d) nevoi/solicită ri func ţ ionale specifice. 
Fune ţ ionalitate pe toat ă  perioada anului. 

Director Executiv DISP 
Cristian VLAD 

Coordinator investi ţ ii 
aul-F6NITA 

41/(0 

intocmit: 
Florian PilUOLEA 
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