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PROIECTDE HOTĂRÂRE NR.
privind aprobarea documentaţiei tehnico-econormice, faza Studiu de Fezabilitate (SF) şi

a principalilor indicatori tehnico-economiei pentru obiectivul de investiții

”Construire Centru de recuperare pentru copii cu autism” Slobozia.

Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere: y

- Referatul de aprobare nr. 942 30a/Ziin 40. 0 4 294/ al Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;

Examinând:
- Raportul de specialitate nr. 9512/aoar.-() din dh! al Direcţiei Investiţii şi

Servicii Publice;

-Avizul nr. din al Comisiei economico-financiară şi agricultură;
- Avizul nt. din al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului,

dezvoltare regională, protecția mediuluişi turism;
În conformitate cu:

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările

ulterioare;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi

conţinutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. $7/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă documentaţia tehnico-economică, faza Studiu de fezabilitate (SF) şi

principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construire Centru de
recuperare pentru copii cu autism” Slobozia, prevăzută în anexa care face parte integrantă din

prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
"Construire Centru de recuperare pentru copii cu autism” Slobozia, după cum urmează :

a) valoarea totală a investiţiei : 3.671.905,33 lei cu TVA,din care Construcţii Montaj

(C+M) 2.205.054,98lei cu TVA;
b) durata de execuţie a lucrărilor: 30 luni.

Art.6 Prezenta hotărâre devine obligatorieşi produce efecte de la data comunicării.

Cod EP -07-06, ed.2 vers.0



Art.6 Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomiţa, prezenta hotărâre se va
comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice şi Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi ProtecţiaCopilului Ialomiţa, Instituţiei Prefectului - Judeţul
Ialomiţa, urmând a îi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa, secțiunea Monitorul
oficial al judeţului.

PREȘEDINTE
MARIAN PAVEL

Avizat

Secretar General al Judeţului Ialomiţa
Adrian-Robert IONESCU

a”)

Cod +P -07-06, ed.2 vers.0
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„ Borderou de conţinut
„Certificat de urbanism
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Studiu de fezabilitate

. Memoriu de prezentare
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- Deviz general
- F1 - Centralizator cheltuieli pe obiectiv
- F2 - Centralizator cheltuieli pe obiectsi categorii de lucrari
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- F4 - Lista cu canbtitastile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotarisi active necorporale
- F5 - Fise tehnice
- F6 - Graficul general de realizare a investiţiei publice

DOSAR(C)STUDIU DE FEZABILITATE - PIESE DESENATE
ARHITECTURĂ
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„Plan încadrare în zonă, Planşa A1

. Plan de situație, Planşa A2

„Plan Demisol, Planşa A3

„ Plan Parter Planşa A4
„Plan Etaj, Planşa A5
„Plan Mansardă, Planşa A6
„Plan Învelitoare, Plansa A7
„ Secţiune A-A, Planșa A8
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„ Fotomontaj Google street wview, Planşa A18
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INSTALAȚII
1. Inst Sanitare - Plan de situație Planşa 1S1
2. Inst Sanitare - Plan alimentare cu apă Demisol - Planșa IS2
3. Inst Sanitare - Plan alimentare cu apă Parter - Planşa 153
4. Inst Sanitare - Pian alimentare cu apă Etaj - Plansa 154
5. Inst Sanitare - Plan alimentare cu apă DMansardă - Planşa IS5
8. Inst Sanitare - Plan Evacuare ape uzate Demisol - Planșa iS6
7. inst Sanitare - Plan Evacuare ape uzate Parter - Planșa 1S7
8. Inst Sanitare - Plan Evacuare ape uzate Etaj - Planşa 1S8
„Inst Sanitare - Plan Evacuare ape uzate Mansardă - Planşa 159

10. Inst Sanitare - Ventilare coloană canalizare - Planșa 1510
11.Inst Termice - Demisol, Piansa !T1
12.Inst Termice - Parter, Planşa IT2

13.Inst Termice - Etaj, Pianșa IT3
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13. Inst. Electrice - Parter, Plansa !E2
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15. Inst. Electrice - Mansardă, Planşa IE4

16. Inst. Electrice - Priză de pământ, Plansa IE5
17. Inst. Electrice - Protecțiela trăsnet, Planşa IE6
18, Inst. Electrice - Schemă monofilară TCT, Planşa IE?

19. Inst. Electrice - Schemă monofilară TDEM, Planşa !E8
20. Inst. Electrice - Schemă monofilară TP, Planşa IE9
21. inst, Electrice - Schemă monofilară TE, Planşa IE10

22. Inst, Electrice - Schemă monofilară TM, Planşa IE11

23. inst. Electrice - Schemă monofilară TG, Planşa lE12

24. Inst Detecţie și semnalizare incendiu - Demisol, Planşa CS1
25. Inst Detecţie și semnalizare incendiu - Parter, Planşa CS2
26. Inst Detecţie și semnalizare incendiu - Etaj, Planşa CS3

„27. inst Detecţie şi semnalizare incendiu - Mansardă, Planşa CS4
28. Inst Detecţie şi semnalizare incendiu - Demisoi Schemă bloc, Planșa CSs5
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STUDIU DE FEZABILITATE

(A) PIESE SCRISE
CAP. 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii: Titlul, conform Certificatului de urbanism
nr.23625/27.11.2020, este Realizare obiectiv „ Construire centru de recuperare pentru copii cu
autism", Str. C.D. Gherea nr. 7, mun. Slobozia.
1.2. Ordonatorprincipal!de credite/investitor: Consiliul Judeţean al Judeţului Ialomiţa
1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar): Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protecţia
Copilului a Județului lalomița
1.4. Beneficiarul investiţiei: Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului a
Județului lalomița
1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate: S.C. ARHITECT S.R.L., J21/851/1994, RO6515057

CAP. 2. SITUAŢIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII
2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil)

privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului de investiţii şi
scenariile/opţiunile tehnico-economice identificate şi propuse spre analiză:

Nu a fost necesară întocmirea unui Studiu de prefezabilitate.

O serie de documente și tratate interne și internaţionale la care România este parte -
Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile copilului, Convenţia Organizaţiei
Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, Declaraţia de la Madrid, Carta
Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, Strategia Europa 2020, Strategia Europeană
2010-2020 pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Cartea Socială Europeană, Strategia naţională
pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru Perioada 2014-2020, evocă valori şi
drepturi ale omului și angajamente politice care să promoveze dreptul copiilor de a crește în
siguranţă și de a se bucura de copilărie într-un "mediu care încurajează dezvoltarea deplină a
personalității sale și a capacităţilorfizice și mentale”.

În acord cu Legea nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate,
educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de
sănătate mintală asociate, care prevede "intervenţii specializate precoce, psihoterapie cognitiv-
comportamentala, consilierea psihologică a părinţilor şi familiei, precum şi servicii educaţionale
pentru copiii cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate”, noul
centru îşi propune să ofere servicii specializate de terapie, dar și de consiliere a familiei, a
cadrelor didactice și a altor persoanecu care interacționează copiii cu autism pentru facilitarea
accesului acestor copii la educaţie si servicii de recuperare. Un document de interes judeţean
care prevede la Capitolul V, "dezvoltarea de servicii sociale pentru prevenirea instituţionalizării
copiilor/ persoanelor vârstnice/persoanelor cu dizabilități și altor categorii de persoane aflate în
situaţie de risc (centre de zi, cantine sociale, servicii de îngrijire la domiciliu, centre de
recuperare, centre detip respiro, etc), iar la Capitolul VI - Portofoliul de Proiecte, Sub-direcţia
de dezvoltare 3.2. Asigurarea accesului egal la serviciile de asistenţă socială, realizarea unui
centru pentru recuperarea copiilor cu autism in mun. Slobozia, este Strategia de dezvoltare a
județului Ialomița 2009-2020. Centrul pentru copii cu autism, care urmează să se înființeze în
mun.Slobozia, acoperă o nevoie identificată și în aceste acte normative/documente strategice,
contribuind la realizarea prevederilor și obiectivelor din cadrul acestora, referitoare la serviciile
oferite persoanelor cu autism și tulburări din spectrul autist.
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Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului a Județului Ialomița
administrează în strada C.D. Gherea Nr.7 din Slobozia, imobilul cu nr. Cadastral 36222,
reprezentat de un teren intravilan cu suprafața măsurată de 5117 mp, pe care se află
construcțiile aferente fostului Leagăn de copii din Slobozia, reorganizat în prezent ca Centru de
servicii sociale, și aflat în curs de reabilitare a construcţiilor existente în incintă, printr-o investiţie
derulată de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului
laiomiţa.

În incinta existentă, Planul Urbanistic Zonal a identificat un amplasament pentru noul
obiectiv de investiție, a cărui denumire este: Centru de recuperare a copiilor cu autism. Acest
amplasamenteste identificat în colţul de nord-vest al incintei, având drept vecinătăți:

- la nord : strada interioară (care asigură accesul carosabil de serviciu în interiorul
ansamblului deblocuri) denumită Aleea Soarelui și frontul de locuințe în blocuri P+4, de pe
latura de est a străzii C.D.Gherea;

- lavest: strada C.D. Ghereași intersecţia acesteia cu strada Aleea Parcului;
- la sud: incinta existentă
- la est: incinta existentă
Caracteristicile urbanistice ale amplasamentului disponibil. Aflată în partea de sud a

municipiului, la limita Parcului Tineretului, zona în care este situat amplasamentul analizat este
definită în proximitatea Catedralei Episcopale cu hramul Înălțarea Domnului şi a Esplanadei
Monumentului Eroilor. Valenţele urbanistice ale acestui amplasament definesc un potențial
deosebit de reprezentativitate pentru arhitectura întregii zone. De aceea, din considerente de
expresivitate, noua clădire trebuie să aibă o siluetă care să susțină capătul de perspectivă al
străzii Aleea Parcului și să definească un element semnal pentru esplanada Monumentului
Eroilor. În acelaşi timp, însă, noua construcție trebuie să se încadreze într-o scară a proporțiilor
potrivită locului și rolului pe care aceasta trebuie să-l probeze în raport urbanistic cu obiectivele
existenteîn Unitatea Teritorială de Referinţă.

Din studiul efectuat asupra terenului vizat pentru a servi ca amplasamental investiţiei, se
constată că acesta este grevat de diverse rețele de utilităţi, unele funcţionale, iar altele
abandonate în timp şi aflate în stare de nefuncţionalitate. Dintre cele active, cea mai importantă
este conducta cu diametrul de 200 mm, care asigură inelul sudic de echilibrare a presiunii din
rețeaua de distribuție a apei potabile în Slobozia. Traseul acestei conducte se desfășoară, în
zona amplasamentului studiat, astfel: prin spatele frontului de blocuri de pe partea de est a
străzii C.D. Gherea, prin curtea Leagănului de copii, unde, într-un unghi de 90 de grade,
conducta este orientată către strada Aleea Parcului, prin fața frontului de blocuri de pe latura de
sud a acestei străzi.

Configurarea clădirii pe amplasamentul disponibil s-a făcut, după un plan în formaliterei L
cu aripi egale, în unghiul celor două aripi inserându-se casa liftului panoramic. Formaliterei L a

planului clădirii, precum și poziționarea în amplasament au fost impuse de traseul conductei de
apă care grevează zona amplasamentului şi care nu va fi relocată.

Pe baza unei structuri constructive în cadre din beton armat, construcția se va configura
într-o alcătuire cu demisol, parter, etaj și mansardă, cu un acoperiș detip șarpantă în două ape.
Acest tip de structură permite o distribuţie elastică a funcțiunilor interioare, compartimentările
interioare urmând a fi de tip ușor, acestea neavând rol structural.

Organizarea funcţională propusă este următoarea:
Demisol. Spaţiula fost alocat destinaţiilor de natură administrativ:
-  D1 - Centrala termică, cu acces autonom din exteriorul clădirii S = 11,50 mp
-  D2 - Holul de circulaţie interioară S = 24,50 mp
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-  D3- Cameradestinată echipamentelorși accesoriilor de curățenie S = 7,90 mp
- D4, D5 — Grup sanitar organizat pe sexe S = 7,10 + 7,10 mp
-  D6 — Camera echipamentelor de acţionare a ascensorului S = 6,50 mp
- D7 — Biroul alocat activităților de natură administrativă (șef/administrator centru, activități
economice, arhivă) S = 20,40 mp

- D8, D9 — vestiar pentru personal S = 19,80 mp
Parter. Accesibilitatea parterului este asigurată prin intermediul unei scări exterioare,

dublată de un echipament automatizat pentru accesul persoanelorcu dizabilități locomotorii.
Spaţiul parteruluia fost alocat destinațiilor de natură specifică:
- P1-Windfang (spațiu tampon) S = 3,30 mp
- P2 — Holul de circulație interioară şi de așteptare S = 17,30 mp
- P3-— Recepție, programări, orientare, fișier S = 18,80 mp
-  P4- Degajament circulaţie interioară de nivel S = 21,80 mp
-  P5- Cabinet 1 — asistent social S = 17,30 mp
- P6 — Cabinet 2- terapie individuală — copii cu deficiențe de deplasare S = 23,90 mp
- P7- Cabinet 3 — consiliere părinţi S = 12,10 mp
- P8, P9-— Grup sanitar organizat pe sexe S = 9,80 mp

Etaj. Accesibilitatea etajului este asigurată prin intermediul scării interioare și liftului.
Spațiul etajuluia fost alocat destinaţiilor de natură specifică:
-  E1-— Hol degajamentdecirculație interioară de nivel S = 28,80 mp
-  E2 - Cabinet 4 — terapie de grup S = 25,80 mp
-  E3- Cabinet 5 — terapie individuală S = 17,30 mp
-  E4- Cabinet 6 — terapie de grup S = 25,30 mp
-  E5- Cabinet 7 - terapie individuală S = 10,10 mp -
-  E6-— Cabinet - terapieindividuală S = 12,60 mp
-  E7, E8 — Grup sanitar organizat pe sexe S = 9,60 mp

Mansardă. Accesibilitatea la nivelul mansardei este asigurată prin intermediul scării
interioare și liftului panoramic de persoane.

Spaţiul mansardeia fost alocat destinaţiilor de natură nespecifică:
- M1— Hol degajament de circulaţie interioară denivel S = 32,00 mp
-  M2 - Cabinet 9 — documentare individuală terapeuţi S = 17,30 mp
-  M3 - Sală multifuncţională (terapii de grup, recuperarefizică ș.a.) S = 33,00 mp
-  M4-— Cabinet 10 — terapii speciale S = 17,40 mp
-  M5, M6 — Grup sanitar organizat pe sexe S = 9,60 mp

Trebuie precizat faptul că spaţiile interioare dedicate funcţiunilor specifice într-un centru de
recuperare sunt structurate, potrivit caracteristicilor lor, ca funcțiuni diurne.

Echiparea tehnico-ediiitară a clădirii va asigura condiţiile de bună funcţionalitate și confort
pe durata întregii zile, indiferent de sezon.

Pentru aceasta, construcția va fi prevăzută cu:
- instalaţie interioară de alimentare cu apă rece și caldă la toate punctele de consum

din cabinetele de terapie și dela grupurile sanitare;
- Instalaţie electrică de iluminat și prize în toate spațiile interioare și în zonele de

proximitate a clădirii;
- Instalaţie interioară de încălzire/răcire prevăzută cu ventilo-convectoare, capabilă să

asigure microclimatul optim în spaţiile interioare. Aceasta va beneficia de serviciul unei centrale
termice cu gaz metan, respectiv al unui chilter de răcire.
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Instalaţie de detecție, semnalizare, alarmare în caz de pericol
- Instalaţie de protecţie la trăsnet
- instalaţie de desprăfuire/aspiraţie şi curățenie
- Instalaţie de ascensor pentru persoane, cu acţionare hidraulică.
- Instalaţie de lift de scară la accesulîn clădire
În ceea ce priveşte asigurarea echipării tehnico-edilitare a obiectivului, acesta va beneficia

de serviciul rețelelor publice existente în zonă, precum și de disponibilul de capacitate al
acestora.

Pentru asigurarea condiţiilor de realizare a construcției, de pe amplasament se vor devia
rețelele edilitare funcţionale (canalizare menajeră locală și canalizare pluvială de incintă) și,
respectiv, se vor dezafecta rețelele care nu se maiaflă în serviciu (exemplu: canalul termic, în
care sunt pozate conductele fostului sistem de termoficare).

Important de reținut este faptul că această construcţie va beneficia de branșamente ia
rețelele publice de utilități, respectiv: apă curentă, canalizare menajeră, energie electrică de
joasă tensiune pentru iluminat și prize și, respectiv, gaz metan pentru încălzire centrală și apă
caldă .

Accesul în zona intrării în clădire se asigură din strada C.D. Gherea, prin intermediul unei
alei pietonale și a unei scări exterioare, dublată de un lift de scară pentru persoane cu deficiențe

de motricitate.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri
instituţionale şi financiare. :

O serie de documente și tratate interne și internaţionale la care România este parte -
Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile copilului, Convenţia Organizaţiei
Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, Declaraţia de la Madrid, Carta
Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, Strategia Europa 2020, Strategia Europeană
2010-2020 pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Cartea Socială Europeană, Strategia naţională
pentru protecţia și promovarea drepturilor copilului pentru Perioada 2014-2020, evocă valoriși
drepturi ale omului și angajamente politice care să promoveze dreptul copiilor de a crește în
siguranță și de a se bucura de copilărie într-un "mediu care încurajează dezvoltarea deplină a
personalităţii sale și a capacităţilor fizice și mentale”.

Principalul obiectiv urmărit prin promovarea acestei investțiții este legat de “umanizarea'
instituţiilor și formularea unei oferte educaţionale cât mai apropiată de căldura mediului familial,

favorizantă pentru recuperarea copiilor diagnosticați cu autism și integrarea lor în familie și în
societate.

Sursele identificate pentru finanţarea cheltuielilor estimate sunt:
- Bugetul Consiliului județean lalomiţa — investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale

care contribuie la dezvoltarea la nivel regionalşi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte
starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile

sociale, culturale şi de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile
prestate de colectivitățile iocale.

- Cofinanţare prin Bugetul de venituri si cheltuieli al DGASPC lalomita, cu aprobarea
ordonatorului principal de credite, Consiliul Judetean lalomita.

Proiectul în faza de Studiu de fezabilitate s-a efectuat în conformitate cu Nota conceptuală
și cu Tema de proiectare asumată de colectivul de specialiști ai D.G.A.S.P.C. Ialomiţa, pe baza
reglementărilor tehnice normative din domeniile educației, sănătăţii și locuinţei, precum și în
urma studierii unor lucrări asemănătoare realizate în România, darși valorificând o experienţă
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de proiectare de peste patru decenii a colectivului de elaboratori.

2.3, Analizasituaţiei existenteşi identificarea deficienţelor:
La niveluljudetului Ialomita si municipiului Slobozia, unde urmeaza sa se infiinteze centrul

pentru copii cu autism, incidenţa cazurilor de autism la copii se află într-o evoluție ascendentă,
astfel: de la 54 de cazuri, cate se aflau in evidenta Serviciului de Evaluare Complexa Copii, in
anul 2011, la sfarsitul lunii iunie 2020, numarul acestora a acestora a ajuns la 226, din care 117

provin din mun.Slobozia si localitatile limitrofe. Repartitia celor 226 de cazuri pe grupe de varsta
este urmatoarea: 0-3 ani — 11, 4 — 7 ani — 59, 8 — 12 ani — 84 si 13 — 17 ani — 72, observandu-se
ca diagnosticarea acestor copii sau mai degraba luarea lor in evidenta se realizeaza in special o
data cu inceperea scolii. Desi numarul cazurilor a crescut, nu s-a mai reusit înființarea unor
servicii care să ofere terapii acestor copii, în continuare la nivelul municipiul Slobozia

functionând doar două centre în care aceştia pot beneficia de recuperare și anume: Centrul de
Recuperare pentru Copilul cu Handicap Sever Slobozia, care nu este specializat pe interventia
în cazul copiilor cu autism si Centrul de Zi “Ema” al Asociaţiei pentru Copii cu Autism Ialomiţa,
care ofera terapii contracost. Familiile acestor copii au nevoie de suport emotional si

informaţional de specialitate pentru a înțelege care este situatia propriului copil si a învăța cum
să lucreze cu el, iar acest lucru ar trebui să se realizeze cât mai de timpuriu și fără costuri,
pentru ca acest lucru să nu reprezinte un alt factor de stres pentru părinți. În plus, faptul că cei
mai mulți dintre copiii cu autism au vârsta de școală, dezvoltarea unui centru pentru acești copii
va reprezenta și un sprijin pentru cadrele didactice de la școlile unde învaţă copiii.

Prin dezvoltarea unor servicii moderne de recuperare pentru copiii cu autism, se
urmărește ca în județul Ialomița să se asigure capacități optime de preluare a unui număr
suficient de mare de copii în proceduri terapeutice personalizate și de realizare a condiţiilor de
integrare. a copiilor care au beneficiat de terapii, în școală și comunitate. Prin terapiile instituite
în cadrul Centrului de recuperare se urmărește să se confere copiilor cu autism atât autonomie
personală și socială, cât și deprinderi de viață independentă. Se vor asigura in special terapii
folosite in cazul copiilor cu autism, de tipul terapiilor ABA (terapie comportamentala), PECSsi
TEACCH, dar si logopedie pentru imbuntatirea limbajului impresiv si expresiv. De asemenea,
centrul va acorda o atentie desosebita susținerii părinţilor și implicării acestora în actul
terapeutic, aceștia beneficiind de servicii de consiliere psihologică și asistenţă sociala.

Cel mai adesea, atât viața,cât și comportamentul social al copiilor cu autism sunt puternic
afectate, întrucât autismul este o deficiență care blochează dezvoltarea deplină şi creativitatea
copilului, și-i afectează capacităţile de integrare socială și de exprimare corectă în raport cu
principiile de viață în colectivitate. În absența unui centru de recuperare, copiii cu autism trebuie
să plătească, în mod nedrept, un preţ foarte mare, echivalent cu întârzieri în dezvoltarea fizică,
emoţională, socială şi cognitivă, vor avea performanţe şcolare scăzute comparativ cu alți copii

de aceeași vârstă, vor manifesta abandon scolar, comportamentantisocial, etc.

2.4. Analiza cererii de bunurişi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind
evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii.

În judeţul Ialomiţa nu mai există un centru public specializat pentru recuperarea copiilor cu
autism, în care să se aplice întregul set de terapii consacrate pentru această deficiență,ci doar
doua centre private, dezvoltate de ONG-uri, pentru copii cu autism, unde parintii platesc
terapiile, acestea fiind destul de costisitoare. Uneori parintii sunt nevoiti sa apeleze la centre din
afara judetului, situaţie în care, pentru copiii cu autism, deplasarea cu mijloace de transport in
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comun fiind destul! de greu de suportat de către copii, la acest inconvenient adăugându-seși
cheltuielile cu deplasarea.

În acord cu Legea nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate,
educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de
sănătate mintală asociate, care prevede "intervenţii specializate precoce, psihoterapie cognitiv-
comportamentala, consilierea psihologică a părinţilor şi familiei, precum şi servicii educaţionale
pentru copiii cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate”, noul
centru isi propune sa ofere servicii specializate de terapie, dar si de consiliere a familiei, prin
intermediul cadrelor didacticesi a altor persoane cu care interactioneaza copiii cu autism pentru
facilitarea accesului acestor copii la educatie si servicii medicale. Se poate invoca, în sprijinul
susţinerii oportunității investiţiei, un document de interes judetean care prevede la Capitolul V,
"dezvoltarea de servicii sociale pentru prevenirea instituţionalizării copiilor/ persoanelor
vârstnice/persoanelor cu dizabilităţi şi altor categorii de persoane aflate în situație de risc
(centre de zi, cantine sociale, servicii de îngrijire la domiciliu, centre de recuperare, centre detip
respiro, etc), iar la Capiolul V! - Portofoliul de Proiecte, Sub-direcţia de dezvoltare 3.2.

Asigurarea accesului egal ia serviciile de asistenţă socială, realizarea unui centru pentru
recuperarea copiilor cu autism, este obiectiv clar definit în Strategia de dezvoltare a județului
Ialomița 2009-2020. Centrul pentru copii cu autism care urmeaza sa se infiinteze in
mun.Slobozia acopera o nevoie identificata in aceste acte normative/documente strategice,
contribuind la realizarea prevederilor si obiectivelor din cadrul acestora, referitoare la serviciile
oferite persoanelor cu autism si tulburari din spectrul autist.

Evoluţia cererii acestor servicii nu poate fi prognozată. Dar, socotindu-se că populația

județului se va păstra la nivelul actual, se poate considera menţinerea aceluiași număr de cazuri
pe perioada următorului deceniu .

Principalul obiectiv urmărit prin promovarea acestei investiții este- legat de recuperarea
copiilor cu autism și reintegrarea lor socială. Centrul de recuperare ce se va realiza prin
această investiție va contribui într-o foarte mare măsură la integrarea copiilor cu autism în
sistemul educației de masă și diminuarea eforturilor bugetare care ar trebui făcute în cazul în
care copiii respectivi ar fi menţinuţi în categoriile persoanelor vulnerabile.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice.
Principalul obiectiv urmărit prin promovarea acestei investiţii este legat de recuperarea

copiilor cu autism și reintegrarea lor socială. Centrul de recuperare ce se va realiza prin

această investiţie va contribui într-o foarte mare măsură la integrarea copiilor cu autism în
sistemul educației de masă și diminuarea eforturilor bugetare care ar trebui făcute în cazul în
care copiii respectivi ar fi menţinuţi în categoriile persoanelor vulnerabile. De asemenea, prin
realizarea acestui obiectiv, eforturile materiale ale familiilor, în care cresc copii cu autism

diagnosticat, pot fi diminuate, iar speranța de recuperare în vederea integrării sociale a
copiluluiva fi, în mod considerabil potenţată.

Într-o prezentare succintă, viitoarea clădire a Centrului de recuperare pentru copii cu
autism se prezintă astfel:

- Particularități structurale: structura, având regimul de înălțime demisol, parter, etaj și
mansardă este prevăzut să se realizeze din cadre de beton armat, compartimentări ușoare
nestructurale și închideri cu pereți cortină și panouri metalice termoizolante de tip sandwich.
Planșeele vorfi din beton armatturnat monolit. Acoperisul se va realiza cu o sarpantă în două

ape, montată peste un planşeu din beton armatturnat înclinatşi învelită cu panouri metalice de
tip sandwich.
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- Organizarea funcţională: clădirea Centrului de recuperare pentru copii cu autism este

accesibilă pe o scară exterioară, echipată și cu lift de scară, printr-un spaţiu tampon denumit
îndeobște (generic) windfang. Din zona intrării este vizibil biroul recepției, prin intermediul căruia
se asigură supravegherea și buna coordonare a traficului de persoaneși a activităților specifice
în întreaga clădire.

Holul de la parter reprezintă degajamentul tuturor fluxurilor de circulaţie din clădire. La
acest nivel se asigură atât orientarea noilor veniți, cât și triajul persoanelor implicate în

activitățile centrului. Rolul biroului de recepţie și programări este foarte important, la nivelul
acestuia efectuându-se, practic, funcţia de dispecer continuu.

La parterul clădirii se va putea asigura consilierea permanentă a părinților care-și vorfi
implicat copiii în programele de recuperare. Tot la parter se va putea realiza și contactul cu
asistenții sociali, atunci când situațiile care-i au în centrul lor pe copiii cu autism o vor impune.

Această distribuţie a funcțiunilor de la parterul centrului va permite o corectă organizare a
activităţilor recuperatorii propriu-zise, iar circulaţia persoanelor între cabinete se va putea derula
în condiții de deplină siguranţă sanitară.

S-a dispus ca toate activităţile de natură administrativă (în care nu sunt implicați copii

deficiențţi, ci doar personalul! centrului) să fie structurate la demisolul clădirii. Astfel, în Biroul
alocat activităţilor de natură administrativă va fi locul șefului de centru, totaici se vor desfășura
activitățile economice și se va asigura arhivarea documentelor. De asemenea la demisola fost
prevăzut vestiarul pentru personal, precum și camera de asigurare a materialelor,
echipamentelor şi dispozitivelor pentru igienizarea tuturor spațiilor intertioare ale centrului,
inclusiv centrala de aspirație și desprăfuire. Centrala de încălzire, cu accesul exclusiv prin
exteriorul clădirii, va asigura prepararea apei calde menajere și a agentului termic pe timpul

iernii. În proximitatea centralei, lângă clădire se va amplasa chiller-ul care va asigura agentul de
răcire pe timpul verii, pentru ventiloconvectoarele care echipează toate încăperile centrului.
Poziţionată lângă puţul liftului a fost prevăzută încăperea echipamentelor de acţionare a
ascensorului.

La etajul clădirii au fost organizate cabinetele de terapie individuală. Pentru asigurarea
condițiilor de securitate sanitară şi de eficienţă a terapiilor recuperatorii, la acest nivel, ca și la
mansardă, vor avea acces doar specialiștii centrului și copiii implicați în programele de

recuperare. La mansardă a fost prevăzută realizarea unei săli multifuncţionale, în care se pot
organiza ședințe de recuperare psihomotrice și kinetoterapie, reuniuni metodice ale
specialiştilor, alte activităţi specifice de grup cu copiii implicaţi în programele de recuperare.

- Echipare edilitară. Centrul de recuperare pentru copii cu autism beneficiază de echipare

edilitară completă: canalizare menajeră, alimentare cu apă curentă, alimentare cu gaz metan la
centrala termică, apă caldă menajeră la grupurile sanitare, încălzire/răcire cu

ventiloconvectoare, alimentare cu energie electrică pentru iluminat, prize și curenți slabi.
Branșamentele la rețelele tehnico-edilitare care vor deservi acest obiectiv, precum și aparatele
de măsurare a consumurilor vorfi distincte și autonome față de branșamentele care deservesc
clădirile existente în aceeași incintă.

În incita Complexului de servicii sociale, noul obiectiv va beneficia de platforma existentă,

amenajată pentru colectarea selectivă a deșeurilor în containere speciale inscripţionate.

CAP. 3. Identificarea, propunerea şi prezentarea a minimum două scenarii/opţiuni tehnico-
economice pentru realizarea obiectivului de investiţii:

Pentru fiecare scenariu/opţiune tehnico-economic(ă) se vor prezenta elementele
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caracteristice, precum și elementele care deosebesc scenariile între ele:

SCENARIUL NR. 1
Potrivit acestui scenariu, investiția se va materializa într-o clădire cu structură metalică și

cu planșee din beton armat. În această versiune structurală, realizarea construcției nu este
condiționată în execuţie de temperatura mediului, putând fi executată în orice perioadă a anului,

întrucât majoritatea tehnologiilor de execuţie se bazează pe principii uscate. În esenţă,în acest
scenariu, construcția va aveainfrastructura din beton armatturnat monolit, structura supraterană
din cadre metalice cu planșeeturnate din beton armat monolit și acoperișul realizat cu o
șarpantă metalică învelită cu panouri metalice de tip sandwich. Compartimentările și închiderile

vor fi de tip nestructural, din materiale ușoare: pereţi cortină, plafoane și pereţi de
compartimentare din gipscarton, panouri de tip sandwich.

Avantajele acestui scenariu constau în:
- calitatea deosebită a detaliilor de execuţie, întrucât operaţiunile realizate pe șantier

vorfi reprezentate în majoritatea etapelor de operațiunile specifice de montaj de ansamble şiși
părți de construcţie uzinate

-  timpulde execuţie în șantierrelativ scurt, datorită execuției predominant uzinată
- execuția nu este condiţionată de temperatura mediului, fiind asigurată continuitatea

lucrului pe șantier indiferent de sezon
Dezavantajele acestui scenariu constau în:
- restrângerealistei posibililor antreprenori, datorită nivelului înalt de calificare a forţei

de muncă implicate în execuţie și, pe cale de consecinţă, afectareaprincipiului concurenţei
- prețul de execuţie (materiale, manoperă, utilaje) previzibil ridicat, datorită costului

ridicat al materialelor, manopera scumpă datorită nivelului ridicatal calificării, utilaje de montaj
mai sofisticate, prin urmare mai scumpe.

SCENARIUL NR. 2
Potrivit acestui scenariu, investiţia se va materializa pe baza unei structuri tradiționale în

cadre din beton armat turnat monolit, pe o infrastructură din diafragme de beton armat.
Acoperișul va fi de tip șarpantă, cu o structură de tip compozit, la care se vorutiliza atât
elemente din lemn, cât şi din metal. Elementele suport pentru învelitoare se vor monta peste
placa înclinată din beton , costituită, conform dicționarului tehnic în șarpantă.

Compartimentările nestructurale vorfi mixte: atâtdin zidărie, cât şi din gipscarton.

Închiderile exterioare suntprevăzute să se realizeze din panouri metalice termoizolante de
tip sandwich și pereţi cortină cu geamurispeciale.

Avantajele acestui scenariu constau în
- preţul de execuție previzibil ponderat, datorită diversităţii mai mari de materiale pe

piața curentă
- previzibil o listă mai amplă de potenţiali ofertanţi pentru execuţie
Dezavantajele acestui scenariu constau în;
- timpul de execuţie este mai mare, datorită faptului că principiile umede de execuţie

au o pondere ridicată în tehnologia de construire

- implică în execuţie pe șantier un număr mare de muncitori cu nivel modest de
calificare

- calitatea detaliilor de execuţie este condiţionată de amploarea controalelor , întrucât
calitatea este direct proporțională cu nivelul de calificare al forței de muncăutilizată

- graficul de execuţie este dependent de condiţiile atmosferice, majoritatea lucrărilor
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urmând fi realizate, maiales în sezonul călduros.

La baza alcătuirii scenariilor au fost luate în considerare trei elemente esențiale pentru
investiţiile publice: preţul de investiție cel mai scăzut, durata de execuţie și calitatea lucrărilor de
construire. Fiecare dintre aceste criterii au fost apreciate după argumentele beneficiarului
finanţator, darși după specificul social-economic al judeţului.

Cele două scenarii se deosebesc foarte mult, atât prin modul de abordare a investiţiei, cât
și prin eficiența utilizării urbanistice a terenului, a valențelor poziției amplasamentului aflat în
administrarea D.G.A.S.P.C. Ialomiţa.

Cel dintâi scenariu, prin propunerea unei tehnologii de execuţie modernă și cu un
randament de execuție superior, oferă orașului o construcţie spectaculoasă, cu valențe estetice
și funcţionale deosebite, care poate reprezenta un reper pentru exigența sporită a viitorilor
beneficiari de investiţii

Tehnologia de execuţie propusă asigură o postutilizare eficientă și avantajoasă a
construcției, cu un randamentridicat de valorificare a părților rezultate din dezafectare, cu un
indice ridicat de protecţie a factorilor de mediu.

Preţul investiţiei în această ipoteză a proiectului este, însă, unul ridicat, care face ca
decizia de finanțare a acestui scenariu să fie una dificilă.

Scenariul al doilea, care abordează realizarea obiectivului într-o tehnologie de tip

tradițional, cvasi conservator, este mai agreabilă, costurile de investiţie fiind mai scăzute. De
aceea, acesta este scenariul recomandat pentru organizarea şi materializarea investiţiei.

3.1. Particularităţi ale amplasamentului:
a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, dimensiuni
în plan, regim juridic - natura proprietăţii sau titlul de proprietate, servituţi, drept de preempţiune,
zonă de utilitate publică, informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism,
după caz);

Direcția Generală de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului a Judeţului Ialomița
administrează în strada C.D. Gherea Nr.7 din Slobozia, imobilul cu nr. Cadastral 36222,
reprezentat de un teren intravilan cu suprafața măsurată de 5117 mp, pe care se află
construcțiile aferente fostului Leagăn de copii din Slobozia, reorganizat în prezent ca un
Complex de servicii sociale și aflat în curs de reabilitare a construcţiilor existente în incintă,
printr-o investiție derulată de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecția Copilului
a județului Ialomița.

În incinta existentă a fost identificat un amplasament posibil pentru noul obiectiv de
investiție, a cărui denumire este: Centru de recuperare a copiilor cu autirm. Acest amplasament
este identificat în colțul de nord-vest al incintei, având drept vecinătăţi:

- ia nord: strada interioară (care asigură accesul carosabil de serviciu în interiorul
ansamblului deblocuri) și frontul de locuințe în blocuri P+4, de pe latura de est a străzii
C.D.Gherea;

-  lavest: strada C.D. Ghereași intersecţia acesteia cu strada Aleea Parcului;
- la sud: incinta existentă
- la est: incinta existentă
Caracteristicile urbanistice ale amplasamentului disponibil. Aflată în partea de sud a

municipiului, la limita Parcului Tineretului, zona în care este situat amplasamentul analizat este
definită în proximitatea Catedralei Episcopale cu hramul Înălțarea Domnului și a Esplanadei
Monumentului Eroilor. Valenţele urbanistice ale acestui amplasament definesc un potenţial
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deosebit de reprezentativitate pentru arhitectura întregii zone. De aceea, din considerente de

expresivitate, noua clădire trebuie să aibă o siluetă care să susțină capătul de perspectivă al
străzii Aleea Parcului şi să definească un element semnal pentru esplanada Monumentului
Eroilor. În acelaşi timp, însă, noua construcţie trebuie să se încadreze într-o scară a proporțiilor
potrivită locului și rolului pe care aceasta trebuie să-l simuleze în raport urbanistic cu obiectivele
existente în Unitatea Teritorială de Referinţă.

Din studiul efectuat asupra terenului vizat să reprezinte amplasamentul investiţiei, se
constată că acesta este grevat de diverse rețele de utilităţi, unele funcționale, iar altele
abandonate, în timp și aflate în stare de nefuncţionalitate. Dintre cele active, cea mai importantă
este conducta care asigură inelul sudic de echilibrare a presiunii din rețeaua de distribuţie a
apei potabile în Slobozia. Traseul acestei conducte se desfășoară, în zona amplasamentului
studiat, astfel: prin spatele frontului de blocuri de pe partea de est a străzii C.D. Gherea, prin
curtea Leagănului de copii, unde, într-un unghi de 90 de grade, conducta este orientată către
strada Aleea Parcului, prin faţa frontului de blocuri de pe latura de sud a acesteistrăzi.

De asemenea, amplasamentul este traversat de o conductă de canalizare menajeră,
precum și de o canalizare pluvială, ambele de interes local. Acestea vor necesita o deviere,
pentru eliberarea terenului alocat investiţiei.

Prin reorganizarea în teren a rețelelor tehnico-edilitare existente nu va fi afectată
capacitatea de serviciu a acestora. Relocarea rețelelor va fi executată fără ca obiectivele
deservite de acestea să fie incomodate în funcţionarea lor. Pentru funcţionalitatea noului
obiectiv de investiție se va utiliza disponibilul de capacitate al rețelelor de utilități existente, dar
se va asigura autonomia acestuia, astfel încât administrarea Centrului pentru recuperarea
copiilor cu autism să poată fi asigurată în mod independent. Acest nou obiectiv va avea în
comun cu celeialte instituţii existente în incinta fostului Leagă de copii, doar incinta propriu-zisă,

în care de fapt este definit amplasamentul.

b) relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;
Amplasamentul investiţiei este situat în partea de sud a municipiului Slobozia, pe strada

C.D. Gherea la nr. 7, la intrarea în Parcul tineretului, la deschiderea esplanadei Monumentului
Eroilor, în apropierea Catedralei Episcopale.

În fața amplasamentului se găsește intersecția străzilor C.D. Gherea şi Aleea Parcului,
obiectivul de investiție urmând a se constitui în capăt de perspectivă la strada Aleea Parcului.

Terenul amplasamentului, fără a fi delimtatprin împrejmuire în incinta fostului Leagăn de

copii, este reprezentat de peluza înierbată aflată pe colțul de nord-vest al respectivei incinte.
Această configuraţie oferă oportunitatea asigurării unei căi de acces pietonal din strada C.D.

Gherea, structurată în paralel cu trotuarul pietonalal străzii.
Actualul acces carosabil în incinta fostului Leagăn de copii se va dezafecta, funcţia de

acces carosabil fiind preiuată de strada de interes local (Aleea Soarelui) care, în situația
existentă, se desfășoară paralel cu accesul carosabil în incintă, dublându-l astfel în mod inutil .

c) orientări propuse față de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau
construite:

Clădirea cu demisol, parter, etaj și mansardă, propusă să mobileze colţul de nord-vest al
incintei fostului Leagăn de copii și care face obiectul Studiului de Fezabilitate, va pune în
valoare potenţialul de reprezentativitate urbanistică a amplasamentului, prin expresivitatea sa,
noua clădire urmând să susțină capătul de perspectivă al străzii Aleea Parcului şi să definească

un element semnal pentru esplanada Monumentului Eroilor.
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d) surse de poluare existente în zonă;
Zona amplasamentului este situată în intravilanul municipiului Slobozia, în partea de sud a

acestuia, în incinta fostului Leagăn de copii. Această zonă este consacrată ca principală zonă
de agrement și promenadă a municipiului, iar în perioada ultimelor decenii importanța
urbanistică a zoneia crescut prin edificarea Catedralei episcopale.

Datorită profilului reprezentativ al zonei, precum și preocupării constante a autorităţilor
pentru acuratețeamediului, în proximitatea amplasamentului nu se pot identifica surse naturale
sau antropice de poluare, cu impact semnificativ asupra obiectivului investiţional propus de
Studiul de fezabilitate.

e) date climatice şi particularităţi geotehnice și de relief;
Din punct de vedere climateric, zona studiată aparţine sectorului cu climă continentală,

fiind situată în partea centrală a ținutului climatic din S si SE. In zona amplasamentului „clima
prezinta un caracter excesiv continental, cu temperaturi medii anuale de 10% .

Teritoriul se găseşte sub influenţa maselor de aer estice-continentale,vestice-oceanice şi
sudice mediteraneene.

In conformitate cu prevederile normativului CR 1-1-4:2012: din punct de vedere al
încărcărilor date de vânt, amplasamentul se încadrează într-o zonă cu valoarea de referință a
presiunii dinamice a vântului qb=0.6 kPa.

In conformitate cu prevederile Codului de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra

constructiilor, Indicativ CR 1-1-3-2012,valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol este
de 2.0 kN/mp.

In conformitate cu prevederile STAS 6054 — 77, in municipiul Slobozia, adâncimea de
inghet este de 80cm dela nivelul terenului sistematizat.

Fiind intr-o zona sistematizata, terenul pe amplasament este cvasiorizontalsi stabil.

f) existenţa unor:
- reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot

fi identificate: terenul este grevat de diverse rețele de utilități, unele funcţionale, iar altele
abandonate, în timp și aflate în stare de nefuncționalitate. Dintre cele active, cea mai importantă

este conducta care asigură inelul sudic de echilibrare a presiunii din rețeaua de distribuţie a
apei potabile în Slobozia. Traseul acestei conducte se desfășoară, în zona amplasamentului
studiat, astfel: prin spatele frontului de blocuri de pe partea de est a străzii C.D. Gherea, prin
curtea Leagănului de copii, unde, într-un unghi de 90 de grade, conducta este orientată către
strada Aleea Parcului, prin faţa frontului de blocuri de pe latura de sud a acestei străzi. Această
conductă va fi protejată pe același traseu pe care a fost identificată. De asemenea, pe
amplasament mai sunt prezente două conducte de canalizare (una menajeră și alta pluvială),
deinteres local, care vortrebui deviate pe alte trasee, asigurându-li-se funcționalitatea.

- posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe
amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiţionărilor specifice în cazul
existenţei unor zone protejate sau de protecţie: pe amplasament nu s-au semnalat vestigii sau
alte elemente de patrimoniu, de natură să încarce situl cu sarcini arheologice sau să impună
alte restricţii de construire.
- terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională: nu este cazul.
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g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat
conform normativelorîn vigoare, cuprinzând:

Sub aspect geomorfologic, amplasamentul prezintă următoarele caracteristici:
STRATIFICATIE :

0.00m — 0.40 m sol vegetal si umplutura
0.40 m — 3.80 m praf argilos slab nisipos,
3.80 m — 6.00 m nisip prafos,
Orizontul freatic este cantonatla adancimea de cca.3.50m
Adâncimea de ingheţ =70 cm

In conformitate cu prevederile Codului de proiectare seismica-partea I.Prevederi de
proiectare pentru cladiri,indicativ P100/1-2013,pentru amplasamentul studiat s-au stabilit,
valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare, ag=0.25, si valoarea perioadei de
control a spectrului de raspuns Te=1,0sec.

In conformitate cu prevederile Codului de proiectare privind bazele proiectarii si actiuni
asupra constructiilor.Actiunea vântului.indicativ CR 1-1-4-2012,presiunea de referinta a vântului
mediata 10min.la 10m,pe interval de 50ani de recurenta este de 0.4KPa.
CONCLUZII SI RECOMANDARI

Terenul bun de fundare se considera incepind de la adincimea de 1.00 m si se mentine pe
toata adincimea prospectata.

In conformitate cu prevederile normativului NP 112/2014, presiunea conventionala pentru
gruparea fundamentala, functie de adincime, are urmatoarele valori:

Hf = 1.10m
Pconv = 150 KPa;
Hf = 1.50m
Pconv = 175 KPa;
Hf = 2.00m
Pconv = 200 KPa;
Hf = 2.50m
Valorile corespund pentru fundatii avind latimea B=1.00m. Pentru alte latimi ale fundatiei,

presiunea conventionala se calculeaza cu relatia de la punctul D.4 din anexa D din normativul
NP 112/2014.

Sapatura generala se va putea executa cu taluz vertical pina la adincimea de 2.00m. Peste

aceasta adincime sapatura se va executa cu taluz cu panta 1:1.25
In situatia in care adancimea de fundare depaseste adancimea de 3.00m de la CTN,

fundarea se va aface pe un patdin piatra sparta compactata in grosime de 0.30m.
Pamântul rezultat din sapatura, care urmează dupa solul vegetal, se poate folosi pentru

umpluturi.
Studiul geotehnic efectuat pe amplasament se anexează la documentație.
Încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în conformitate cu

reglementările tehnice în vigoare: Incadrarea in zonele de risc natural,la nivel de macrozonare,a
ariei pe care se gaseste amplasamentul studiat se va face in conformitate cu Legea
575/2001:Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national-Sectiunea a V-
a:zone de risc natural.Riscul este o estimare matematica a probabilitatii producerii de pierderi
umane si material pe o perioada de referinta viitoare si intr-o zona data pentru un anumit tip de
dezastru.Factorii de risc care se au in vedere sunt:cutremurele de pamant,inundatiile si
alunecarile de teren.
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1. Cutremurele de pamant:Zona de intensitate seismica 8, scara MSK si perioada de
revenire de 50 de ani.

2. lnundatii:Nu este cazul
3. Alunecari de teren:Potential de producere a alunecarilor-scazut,
4. Probabilitate de alunecare-practic zero.

(vi)caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a
documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic: Din punct de vedere
hidrogeologic se remarcă prezenta unui orizont acvifer freatic format din nisipuri si nisipuri
argiloase si pietrisuri holocene, sub care se găseste un strat argilos, cvasi-impermeabil. Acest
acvifer este alimentat pe întreaga sa suprafată prin percolare, dată fiind grosimea redusă a
straturilor acoperitoare.

3.2, Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitecturai şi tehnologic:
- caracteristici funcționale.

Soluția propusă prin Studiul de fezabilitate, în conformitate cu Tema de proiectare şi cu
Nota conceptuală aflată la baza acesteia, constă în structurarea investiţiei într-un corp de
construcţie cu demisol, parter, etaj și mansardă. Configurarea clădirii pe amplasamentul

disponibil s-a făcut, după un plan în forma literei L cu aripi egale, în unghiul celor două aripi
inserându-se casa liftului panoramic. Formaliterei L a planului clădirii, precum și poziționarea în
amplasament au fost impuse de traseul conductei de apă care grevează zona

amplasamentului.
Pe baza unei structuri constructive în cadre din beton armat, construcţia se va configura

într-o alcătuire cu demisol, parter, etaj și mansardă, cu un acoperiș de tip șarpantă în două ape.

Acest tip de structură permite o distribuţie elastică a funcţiunilor interioare, compartimentările
interioare urmând a fi de tip uşor, acestea neavând roi structural.

Organizarea funcţională propusă este următoarea:
Demisol. Spaţiul a fost alocat destinaţiilor de natură administrativ:
-  D1- Centrala termică, cu acces autonom din exteriorul clădirii S = 11,50 mp
- D2 - Holul de circulaţie interioară S = 24,50 mp
- D3 — Camera destinată echipamentelor și accesoriilor de curățenie S = 7,90 mp
-  D4, D5 — Grup sanitar organizat pe sexe S = 7,10 + 7,10 mp
-  D6 — Camera echipamentelor de acţionare a ascensorului S = 6,50 mp
D7 — Biroul alocatactivităților de natură administrativă (șef/administrator centru, activități

economice, arhivă) S = 20,40 mp
- D8, D9 — vestiar pentru personal S = 19,80 mp

Parter. Accesibilitatea parterului este asigurată prin intermediul unei scări exterioare,
dublată de un echipament automatizat pentru accesul persoanelor cu dizabilități locomotorii.

Spaţiul parterului a fost alocat destinațţiilor de natură specifică:
- P1-Windfang (spațiu tampon) S = 3,30 mp
-  P2 — Holul de circulaţie interioară și de așteptare S = 17,30 mp
- P3 - Recepție, programări, orientare, fișier S = 18,80 mp
-  P4- Degajamentcirculație interioară de nivel S = 21,80 mp
-  P5- Cabinet 1 — asistent social S = 17,30 mp

-  P6- Cabinet 2- terapie individuală — copii cu deficienţe de deplasare S = 23,90 mp
- P7 — Cabinet 3 — consiliere părinţi S = 12,10 mp
- P8, P9-— Grup sanitar organizat pe sexe S = 9,60 mp

Etaj. Accesibilitatea etajului este asigurată prin intermediulscării interioare șiliftului.

1
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Spaţiul etajului a fost alocat destinațiilor de natură specifică:
-  E1-— Hol degajamentde circulaţie interioară de nivel S = 28,80 mp
-  E2 — Cabinet 4 — terapie de grup S = 25,80 mp
- E3- Cabinet 5 — terapie individuală S = 17,30 mp
-  E4 -— Cabinet 6 — terapie de grup S = 25,30 mp
-  E5 — Cabinet 7 - terapie individuală S = 10,10 mp

-  E6- Cabinet 8 - terapieindividuală S = 12,60 mp
E7, E8 — Grup sanitar organizat pe sexe S = 9,80 mp

Mansardă. Accesibilitatea la nivelul mansardei este asigurată prin intermediul scării
interioare și liftului panoramic de persoane.

Spaţiul mansardei a fost alocat destinaţiilor de natură nespecifică:
- M1- Hol degajamentde circulație interioară denivel S = 32,00 mp
- M2 - Cabinet 9 — documentare individuală terapeuţi S = 17,30 mp
- M3 — Sală multifuncţională(terapii de grup, recuperarefizică ş.a.) S = 33,00 mp
-  M4 — Cabinet 10 — terapii speciale S = 17,40 mp
-  M5, M6 — Grup sanitar organizat pe sexe S = 9,60 mp

Trebuie precizat faptul că spaţiile interioare dedicate funcțiunilor specifice într-un centru de
recuperare sunt structurate potrivit caracteristicilor lor ca funcțiuni diurne.

Echiparea tehnico-edilitară a clădirii va asigura condiţiile de bună funcționalitate și confort
pe durata întregii zile, indiferent de sezon.

Pentru aceasta, construcția va fi prevăzută cu:
- instalaţie interioară de alimentare cu apă rece și caldă la toate punctele de consum

din cabinetele de terapie și de la grupurile sanitare;
- instalație electrică de iluminat și prize în toate spaţiile interioare și în zonele de

proximitate a clădirii;
-  „ instalaţie interioară de încălzire/răcire prevăzută cu ventilo-convectoare, capabilă să

asigure microclimatul optim în spaţiile interioare. Aceasta va beneficia de serviciul unei centrale
termice cu gaz metan, respectiv al unui chiiler de răcire.

- Instalaţie de ascensor pentru persoane, cu acţionare electrică sau hidraulică.
În ceea ce priveşte asigurarea echipării tehnico-edilitare a obiectivului, se va beneficia de

serviciul rețelelor publice existente în zonă, precum și de disponibilul de capacitate al acestora.
Pentru asigurarea condiţiilor de realizare a construcţiei, de pe amplasament se vor devia

rețelele edilitare funcţionale şi, respectiv, se vor dezafecta rețelele care nu se mai află în
serviciu (exemplu: canalul termic, în care sunt pozate conductele fostului sistem de

termoficare).
Important de reţinut este faptul că această construcţie va beneficia de branșamente la

rețelele publice de utilităţi, respectiv: apă curentă, canalizare menajeră, energie electrică de
joasă tensiune pentru iluminat și prize și, respectiv, gaz metan pentru încălzire centrală şi apă
caldă .

Accesulîn zona intrării în clădire se asigură din strada C.D. Gherea, prin intermediul unei
alei pietonale și a unei scări exterioare, dublață de un lift de scară pentru persoanecu deficiențe
de motricitate.

Accesul carosabil în incinta de serviciu a complexului de servicii sociale se va reorganiza,

prin stradela secundară (Aleea Soarelui), existentă pe lângă blocurile de locuințe din imediata
vecinătate a amplasamentului.

3.3. Costurile estimative ale investiţiei:
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- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii, cu luarea în considerare a
costurilor unor investiţii similare, ori a unor standarde de cost pentru investiţii similare corelativ
cu caracteristicile tehnice şi parametrii specifici obiectivului de investiţii;

Costul total al investiţiei este de Valoare totală a investiției:3 090 677,38 lei + TVA
560659,10 lei = 3 651 336,48 lei din care

Construcţii Montaj : 1 852 987,38 lei + TVA 352 067,60 lei = 2 205 054,98 lei,
Suprafața construită desfășurată = 139,00 mp + 159,10 mp + 160,50 mp + 141,10mp =

599,70 mp, de unde rezultă un indice de preț de 5 153,71 lei/mp + TVA
Cost Construcţii Montaj/mp: 3 089,86 lei/mp C+M + TVA = 3 676,93 lei/mp, adică 751,929
euro/mp, construcţii, montaj și utilaje (634,4 euro/mp doar C+M la curs euro 4,87lei).

- costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiţiei
publice.

Conform Catalogului din 30 nov 2004 privind regimul de amortizare a mijloacelor fixe,
durata normală de amotizare a construcției este de 40 ani. Raportându-ne la valoarea de
Construcții și Instalaţii, rata anuală de amortizarea a investiţiei este 55 126,3745 lei/an.
3.4. Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor, după
caz:

Construcţia obiectivului se încadrează în Clasa ill - importanță normală (conform Anexa 4
din Normativul P100/2006) și Categoria C — importanţă normală (conform HG 766/1997).
- studiu topografic: Se anexează la documentație.
- studiu geotehnic şi/sau studii de analiză şi de stabilitatea terenului: Se anexează la

documentaţie.
- studiu hidrologic, hidrogeologic: Nu este cazul.
- studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru
creşterea performanţei energetice: Nu este cazul. Ă

- studiu de trafic şi studiu de circulaţie: Nu este cazul, amplasamentulfiind situat într-o zonă
strict delimitată, iar obiectivul de investiție nu este generator de trafic.
- raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de

investiţii ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică: Nu
este cazul, amplasamentulfiind liber şi negrevat de eventuale sarcini arheologice.
- studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiţii care se referă la amenajări spaţii verzi şi
peisajere: Nu este cazul, întrucât amenajarea şi întreținerea spaţiilor verzi face parte din
categoria activităţilor de autogospodărire și intră în sarcinile de serviciu ale personalului
Complexului de servicii sociale.
- studiu privind valoarea resursei culturale: Nu este cazul.
- studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei: la baza realizării
documentaţiei stă Nota conceptuală șiTema de proiectare elaborate de către beneficiar şi care
se anexează la documentație. De asemenea, studiul geotehnic şi studiul geodezic (topografic)
se constituie în suport aflat la baza proiectului.

3.5. Grafice orientative de realizare a investiţiei
Se estimează că lucrările de construire se vor executa, conform Graficului orientativ de

eșalonare a execuţiei în 30 luni calendaristice si se anexează acest grafic. Implementarea
proiectului, înscrierea acestuia în lista investiţiilor bugetate și derularea procedurilor de
proiectare și execuție, respectiv de autorizare a construirii, în cel mai optimist scenariu vor avea
nevoie de minim 12 luni.
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4. Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opţiuni tehnico - economic(e) propuse)
4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea

scenariului de referință:
Analiza oricărui scenariu legat de realizarea Centrului de recuperare pentru copii cu

autism va porni de la considerentul privind obligativitatea înființării unei astfel de instituții, mai
ales datorită frecvenţei apreciabile a cazurilor de autism. Astfel de activități cu caracter multiplu,
atât recuperatoriu, cât și instructiv-educativ trebuie să se desfăşoare în spaţii special concepute,
care să corespundă cerințelor de lucru cu copii de vârstă fragedă și care să ofere copiilor
condiţii de educaţie și dezvoltare, în medii cât mai apropiate de mediile familiale. Întrucât
aplicarea terapiilor specifice acestei categorii de dizabilități presupune modalități de lucru
individual cu copiii, în structurarea spațiilor interioare se va ţine seama, în oricare dintre
scenarii, de necesitatea creării a cât mai multor cabinete de terapie.

În analiza scenariilor posibile pentru realizarea investiţiei se ţine seama de particularitățile
sociale, economice și politice ale perioadei de promovare și realizare a obiectivului. Perioada
este caracterizată de o criză economică ale cărei durată și amploare nu potfi estimate, de o
pandemie cu implicaţii sociale complexe, precum și de turbulențe considerabile pe scena
politică. În aceste condiţii, în imaginarea scenariilor de materializare a investiţiei vor precumpăni
argumentele legate de:

- amploarea valorică a costurilor construcţiei, precum și capacitatea instituțională de
finanţare, prin raportare la condiţiile de reziliență economică (capacitatea societății de a face
față șocurilor economico-sociale care caracterizează perioada)

-  disponibilităţile pieţei antreprenorilor autohtoni (pentru cheltuieli de regie mai scăzute)
de a oferta execuţia lucrării, la niveluriridicate de calitate

- durata optimă (la nivelul capacităţii de finanţare) de materializare a investiţiei
„Acestecriterii s-au aflat și la baza concepției proiectului, alegându-se soluții relativ simple,

cu eficienţă funcţională cât mai mare.
Astfel, ţinându-se seama de faptul că obiectivul este absolut necesar a se realiza, au fost

definite, detaliate și comparate două scenarii posibile, iar în enunţarea acestora s-a operat
exclusiv cu elementele principale ale construcției, acestea fiind principalele consumatoare de
manoperă, materiale și timp, tipul de structură constructivă ales fiind elementul cel mai

important în stabilirea diferențelordintre scenarii.
În Scenariul 1, investiția se va materializa într-o clădire cu structură metalică și cu planşee

din beton armat. În această versiune structurală, realizarea construcţiei nu este condiționată în

execuţie de temperatura mediului, putând fi mterializată în orice perioadă a anului, întrucât
majoritatea tehnologiilor de execuţie din aceată categorie se bazează pe principii uscate. În
esență, în acest scenariu, construcţia va avea infrastructura din beton armat turnat monolit,
structura supraterană din cadre metalice cu planșee turnate din beton armat monolit și
acoperișul realizat cu o șarpantă metalică învelită cu panouri metalice de tip sandwich.
Compartimentările și închiderile vor fi de tip nestructural, din materiale ușoare: pereţi cortină,
plafoane și pereţi de compartimentare din gipscarton, panouri detip sandwich.

Avantajele acestui scenariu constau în:
- calitatea deosebită a detaliilor de execuție, întrucât operaţiunile realizate pe șantier

vorfi reprezentate în majoritatea etapelor de operaţiunile specifice de montaj de ansambleși și
părţi de construcție uzinate

-  timpulde execuţie în șantierrelativ scurt, datorită execuției predominant uzinată
- execuţia nu este condiționată de temperatura mediului, fiind asigurată continuitatea

lucrului pe șantierindiferent de sezon
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Dezavantajele acestui scenariu constau în:
- restrângerealistei posibililor antreprenori, datorită nivelului înalt de calificare a forței

de muncă implicate în execuţie și, pe cale de consecinţă, afectarea principiului concurenţei
- prețul de execuţie (materiale, manoperă, utilaje) previzibil ridicat, datorită costului

ridicat a! materialelor, manopera scumpă datorită nivelului ridicat al calificării, utilaje de montaj

mai sofisticate, prin urmare mai scumpe.
În Scenariul al doilea, investiția se va materializa pe baza unei structuri tradiționale în

cadre din beton armat turnat monolit, pe o infrastructură din diafragme de beton armat.
Acoperișul vafi de tip șarpantă montată peste placa de beton turnată înclinat, cu o structură de
tip compozit,la care se vor utiliza atât elemente din lemn, cât și din metal.

Compartimentările nestructurale vorfi mixte: atât din zidărie, cât și din gipscarton.
Închiderile exterioare sunt prevăzute să se realizeze din panouri metalice termoizolante de

tip sandwich și pereţi cortină cu geamuri speciale.
Avantajele acestui scenariu constau în
- preţul de execuție previzibil ponderat, datorită diversității mai mari de materiale pe

piața curentă
- previzibil listă mai amplă de potenţiali ofertanţi pentru execuţie
Dezavantajele acestui scenariu constau în:
- timpul de execuţie este mai mare, datorită faptului că principiile umede de execuţie

au o pondere ridicată în tehnologia de construire
- implică în execuţie pe șantier un număr mare de muncitori cu nivel modest de

calificare
- calitatea detaliilor de execuţie este condiţionată de amploarea controalelor , întrucât

calitatea este direct proporțională cu niveiul de calificare al forței de muncă utilizată
-” graficul de execuţie este dependent de condiţiile atmosferice, majoritatea lucrărilor

urmând fi realizate, mai ales în sezonul călduros.

La baza alcătuirii scenariilor au fost luate în considerare trei elemente esențiale pentru
investiţiile publice: prețul de investiție cel mai scăzut, durata de execuție și calitatea lucrărilor de
construire. Fiecare dintre aceste criterii au fost apreciate după argumentele beneficiarului
finanţator, dar şi după specificul social-economic al județului.

Cele două scenarii se deosebesc foarte mult, atât prin modul de abordare a investiţiei, cât
și prin eficienţa utilizării urbanistice a terenului, a valenţelor poziției amplasamentului aflat în
administrarea D.G.A.S.P.C. Ialomița.

Cel dintâi scenariu, prin propunerea unei tehnologii de execuție modernă și cu un
randament de execuţie superior, oferă oraşului o construcție spectaculoasă, cu valențe estetice
și funcţionale deosebite, care poate reprezenta un reper pentru exigența sporită a viitorilor
beneficiari de investiții.

Tehnologia de execuţie propusă asigură o postutilizare eficientă și avantajoasă a

construcţiei, cu un randament ridicat de valorificare a părţilor rezultate din dezafectare, cu un
indice ridicat de protecţie a factorilor de mediu.

Prețul investiţiei în această ipoteză a proiectului este, însă, unul ridicat, care face ca
decizia de finanțare a acestui scenariu să fie una dificilă.

Scenariul al doilea, care abordează realizarea obiectivului într-o tehnologie de tip
tradițional, cvasi conservator, este, însă, mai accesibilă, costurile de investiție fiind mai scăzute,

iar modurile de utilizare a spaţiilor interioare pot fi considerate a fi mai apropiate de specificul
terapiilor aplicabile la copii cu autism. De aceea, acesta este scenariul recomandat pentru
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organizarea și materializarea investiţiei .

În alegerea scenariului celui mai potrivit a intervenit şi o componentă cu o latură

subiectivă, legată de tipul de tehnologie de construire familiară pentru potenţialii antreprenori
din zona de sud a ţării, datfiind numărul scăzut de potenţiali ofertanţi credibili pentru astfel de
lucrări de construire.

4.2. Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropicişi naturali, inclusiv de schimbări
climatice, ce pot afecta investiţia.

În management se disting două concepte: riscul şi incertitudinea. Când o
decizie este luată în condiţii de risc, aceasta presupune identificarea și o cunoaştere a riscului
asumat, respectiv cunoaşterea probabilității apariţiei riscului. În cazul unei decizii

luate în condiţii de incertitudine nu sunt cunoscuteriscurile, deși acestea sunt asumate.
De aceea asumarea unei decizii în condiţii de incertitudine se bazează mai mult pe intuiţie

decât pe informaţii fundamentate, deci putem spunecă dacă se cunoaşte probabilitatea apariţiei
unui eveniment se pot face raționamente mult mai corecte în condiţii de risc decât în condiţii de
incertitudine.

Legătura dintrerisc şi incertitudine poate fi exprimată prin raportul dintre Ignoranta totală și
Informaţiile complete, adică orice decizie luată pe baza unor informații complete va fi supusă
unui nivel de risc mai redus.

Se observă că nivelul informaţiilor poate varia de la o ignoranță totală, respectiv volumul

informaţiilor zero, până la un set de informaţii complet, ceea ce determină nivelul scăzut al
incertitudinii sau al riscului. Granița dintre incertitudine şi risc este reprezentată de linia
corespunzătoare nivelului minim de informaţii necesare abordării situaţiilor de risc.

Managementul riscului proiectului asociază riscul cu estimările, iar dacă estimările nu sunt

corecte atunci nici riscul nu este corect cuantificat, fapt ce duce la probleme majore în derularea
proiectului.

Riscul operaţional este asociat cu derularea anumitor operaţiuni sau activităţi. În cazul

acestui proiect pot fi incluse riscurile legate de conducerea activităţilor de execuţie, de operarea
echipamentelor tehnologice implicate în execuţie, de nivelul! de calificare/specializare a forței de
muncă implicate în execuție, de lipsa forței de muncă cu nivelridicat de calificare şi eficienţă
etc. Riscul apare atunci când un anume eveniment afectează derularea operaţiunii sau activității
de execuție. Acestrisc se impune a fi asumat de antreprenorul lucrării de construire.

Riscul tehnologic. Atunci când a fost abordată o activitate pentru prima dată, riscul ca
bugetul şi termenele să fie depăşite sau să nu fie atinse obiectivele propuse este substanţial.
Acest lucru se întâmplă adesea atunci când suntutilizate tehnologii avansate, respectiv atunci
când antreprenorul nu are experiența necesară pentru materializarea acestui gen de proiecte.
Natura noitor tehnologii presupune riscuri în utilizarea lor datorită incertitudinii atingerii
scopurilor pentru care au fost proiectate. În orice situaţie de utilizare a unortehnologii noi există
posibilitatea ca, din necunoașterea echipamentelor/procedurilor, termenele angajate să nu
poată fi îndeplinite. Aceasta se suprapune posibilității de apariţie a unei defecţiuni tehnice cu

implicaţii în buna desfăşurare a unei activităţi. Toate situațiile de acest gen se subsumează
riscului tehnologic.

Riscul politic. Se referă la situaţiile în care un factor de decizie este constrâns de factori
politici. De exemplu în cazul în care investitorul are nevoie să construiască un edificiu cu
funcţionalitate strict necesară în îndeplinirea misiunii sale legale, acesta se poate confrunta cu o
guvernare labilă, care nu îi permite o derulare a proiectului datorită constrângerilor bugetare,
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respectiv politica investiţională a ordonatorului principal de credite nu permite finanţarea noului
obiectiv de investiţii.

Particularizând concluziile acestei sinteze la cazul investiţiei analizate, toate cele trei
riscuri se pot identifica drept reale, cu consecinţe imprevizibile, iar Scenariile de promovare a
investiţiei au avut în vedere să analizeze ponderea cu care aceste trei tipuri de riscuri pot
influența demersul investiţional.

În concluzia analizei riscurilor potenţiale, recomandarea Scenariului al doilea devine

logică, rațională, pedeplin justificabilă.

4.3. Situaţia utilităţilor şi analiza de consum:
- necesarul de utilităţi şi de relocare/protejare, după caz;

Pentru o funcţionare eficientă şi continuă, „Centrul de recuperare pentru copiicu autism”
de la Slobozia, necesită asigurarea cu utilități tehnico-edilitare, după cum urmează:

- alimentare cu apă curentă a punctelor de consum;
- canalizare menajeră pentru evacuarea apei uzate de la punctele de consum;
- alimentare permanentă cu energie electrică cu frecvenţă stabilă;

- alimentare cu gaz metan, pentru funcţionarea centralei termice proprii în care se va
prepara agentul termic, precum și apa caldă pentru uz menajer;

- colectarea selectivă a deșeurilor specifice: deșeuri de tip menajer, evacuate prin contract
cu operatorul public de salubritate;

- asigurarea aerului climatizat în spaţiile interioare se realizează cu ventiloconvectoarele
care, vara, asigură răcirea încăperilor. Nivelul performanţelor energetice ale construcţiei va fi
unul ridicat, datorită, pe de-o parte inerției termice oferite de închiderile cu panouri metalice

termoizolatoare de tip sandwich și pereţi cortină cu geamuri termopan tristrat, precum și de
izolațiile de la pardoseli şi planşee. Se estimează că microclimatul din spațiile interioare din
clădire va fi unul de tip stabil, capabil să ofere un nivel de confort ridicat fără a fi necesară
intervenția de climatizare forțată a aerului.

Asigurarea utilităţilor tehnico-edilitare se va realiza în conformitate cu prevederile
normativelor specifice în vigoare.

- soluţii pentru asigurareautilităţilor necesare.

Alimenţare cu apa:
Necesarul de apă potabilă s-a calculat prin echivalență cu consumul aferent unui număr

de 30 persoane, conform STAS 1343 și 1478:

Qzi med= (30 x 20 ) / 1.000 = 0,6 mzi

Qzi max= Kzix Qzi med= 1.3 x 0,6 = 0,78 mă/ziîn careKzi= 1,3 (coeficient de
neuniformitate a debitului zilnic)

Q orar maxim= (1/24)xKo x Qzi max = (1/24) x 1.4 x 0,78 = 0.045 m3/h, în care Ko = 1,4

(coeficient de neuniformitate a debitului orar)
La acest necesar de apă rece se adaugă necesarul de apă pentru prepararea apei calde:

Q caLo > 8 l/pers/zi x 30 pers = 240 I/zi = 0,24 m3/zi

Canalizare menajeră: cantitatea de apă uzată de provenienţă menajeră descărcată în

colectorul public este QU zi max = Qzi max x 0.8 = 0,78 m3/zi x 0.8 = 0,62 m/zi

Centrala termică : cazanul care echipează centrala termică se dimensionează astfel încât
să asigure agentul termic pentru instalația de încălzire, precum și pentru prepararea apei calde
menajere.

Sarcina termică pentru prepararea agentului termic : 74kW
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Sarcina termică Qacm necesară pentru prepararea apei calde menajere se determină cu

relaţia: Qacm = [m x c x (to — tr)] : 7 x 3600 = kW în care:

- m este cantitatea de apă caldă preparată: m = n x C2n x p [kg]
- p este densitatea apei, care variază în funcţie de temperatură, dar pentru calcule

orientative se poate considera p=1000 kg/m3 ;
- n : numărul de persoane;

- Can — consumul zilnic normat pe persoană, luat în considerare

- Cy este căldura specițică a apei ;

- tp este temperatura apei din boiler, deci temperatura pânăla care este încălzită apa;

- t.este temperatura apei reci, având o variaţie sezonieră şi în funcţie de poziţia

geografică, în general vara t;=12...17*C, iar iarna t;=5...10*C. Pentru calcule orientative se

poate considera t.=10*C;

- 7 [h] este timpul în care este încălzită apa.

Puterea totală necesară în centrala termică: 83 kW -— s a propus o centrala termica in
condensatie Q inc. = 100 kW, cu functionare pe GN

Puterea totala necesara in instalatia de racire = 44 kW — s —a propus un racitor de apa cu
modul hidraulic CHIULLER de 45 kW

Volumul boilerului pentru prepararea apei calde: 300 |
Gaz metan: Proiectarea şi/sau executarea lucrărilor în cadrul sistemelor de alimentare cu

gaze naturale se face numai de către operatori economici autorizaţi de ANRE.
Energie electrică pentru iluminat, prize si forta: Putere instalată necesară pentru Centrul

de recuperare pentru copii cu autism = 87,0 kW, P absorbita = 55 kW:

4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii:
a) impactul social şi cultural, egalitatea de şanse; Realizarea investiţiei va determina

îmbunătăţirea performanţelor de calitate şi promptitudine a serviciilor sociale asigurate de
Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Ialomiţa. De
asemenea, recuperarea copiilor cu autism într-un centru profesionist le va oferi acestora şansa
integrării sociale mult mai facile şi eficiente, ferindu-i de riscurile decompensării afective sau ale
pericolelor discriminării de oricefel.
b) estimăriprivind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza
de operare;

În perioada de execuție a obiectivului se va utiliza, în medie lunară, un număr de 12
persoanepe întreaga durată de construire de 30 luni . Aceată estimare se bazează pe principiul
de a se organiza execuţia „în cascadă”, fiecare etapă tehnologică a execuţieifiind foarte bine

pregătită și asigurată din timp cu resurse În fond, planificarea riguroasă reprezintă unuldintre
criteriile principale ale eficienţei.

Înainte de punerea în funcțiune a obiectivului, DGASPC Ialomiţa, ca instituţie beneficiară
își va selecta și pregăti personalul și îşi va reloca personalul disponibil! în alte subunități
funcţionale, astfel ca la data punerii în funcţiune a investiţiei să fie posibilă începerea activității
propriu-zise cu copiii.
c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor
protejate, după caz;

Realizarea obiectivului va avea un impact nesemnificativ asupra factorilor de mediu,
întrucât situl alocat este situat în incinta actuală a Complexului sociai al. DGASPC și nu este
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ocupat de construcţii supraterane existente. Prin realizarea noului obiectiv nu vor fi afectați
indicatorii urbanistici prevăzuţiîn Planul Urbanistic Genera! aprobat.

Prin realizarea obiectivului de investiție se va parcurge şi un proces de reconstrucţie
ecologică a incintei actuale, bazată pe amenajarea peisagistică a sitului, specific zonelor urbane
cu caracter reprezentativ.

d) impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta se
integrează, după caz.

Întrucât amplasamentul investiţiei este situat în intravilanul municipiului, iar configurarea
volumului construit se va realiza în temeiul unui Plan de situație coordonator, elaborat în

conformitate cu prevederile Regulamentului Local de Urbanism aprobat conform legii,
construirea obiectivului va avea un impact pozitiv asupra contextului antropic, încadrându-se în
categoria lucrărilor de regenerare urbană, prin faptul că, pe de-o parte se va regulariza și
sistematiza intersecţia dintre str C.D. Ghereași Aleea Soarelui, iar pe de altă parte se va întregi
imaginea stradalăși frontul construit cu noua clădire - cap de perspectivă .

4.5. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiţii.
Dimensionarea clădirii cu demisol, parter, etaj și mansardă, care reprezintă obiectul

investiţiei, este determinată exclusiv pe baza Temei de proiect, a Notei conceptuale, precum şi a
exigențelor specifice unui Centru de recuperare pentru copii cu autism, care se autorizează de
către Autoritatea de Sănătate Publică. Serviciile asigurate în cadrul unui astfel de centru fac
parte din categoria serviciilor sociale aflate în obligația constituțională a statului. Prin urmare,
capacităţile sunt determinate pe baza evidențelor statistice aflate în seama D.GA.S.PC. şi
raportate la numărul populației județului, precum şila statistica privind evoluția cazurilor de copii
cu autism, careintră sub incidența obligaţiilor de asistență socială specială.

4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul
cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

Eficiența economică a serviciilor publice asigurate de către Direcția Generală pentru
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului rezidă în eficiența managerială, care se bazează pe
controlulstrict al gestiunii interne şi al cheltuielilor efectuate în funcționarea curentă a instituţiei
(în condiţii de normalitate).

Legea nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi
sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate

mintală asociate are în vedere integrarea persoanelor cu tulburări din spectru! autist în cadrul
organizat al serviciilor sociale asigurate. Prin înființarea Centrului de recuperare pentru copii cu
autism, serviciile sociale asigurate de către DGASPC se vor diversifica, iar cazurile sociale pe
care le reprezintă copiii diagnosticați cu autism se vor ameliora, copiii putându-se integra în
societate. Datorită acestei caracteristici, promovarea investiţiei este importantă pentru că astfel
familiile aparținătoare vor puteafi eliberate de eforturi materiale considerabile, darși de povara
socială reprezentată de incapacitatea de integrare socială a copilului diagnosticat cu autism. Nu
se impune un alt gen de analiză financiară, pentru că, la obiectivele de utilitate publică, nu este
relevant indicatorul de sustenabilitatea financiară.

4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică:
valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu sau, după

caz, analiza cost-eficacitate.
investiţia inițiată are menirea de a susţine eforturile DGASPC Ialomița de modernizare și
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diversificare a prestaţiilor sociale prin înființarea la Slobozia a Centrului de recuperare pentru
copii cu autism, în concordanță cu prevederile Legii nr. 151/2010.

Pentru ilustrarea situației de dinainte de realizarea investiţiei, este necesar să se precizeze
faptul că DGASPC nu înregistrează, în prezent, în mod explicit, nicio cheltuială pe seama
recuperării copiilor diagnosticaţi cu autism, întrucât această deficiență nu intratîn preocupările
concrete ale instituției și recuperarea copiilor cu autism nu se regăseşte în lista serviciilor
sociale asigurate de către instituție. De aceea nu poate fi simulată o structura posibilă a
cheltuielilor care ar putea fi făcute în cazul recuperării instituționalizate a copiilor cu astfel de
carențe.

De aceea, studiul propune spre analiză structura cheltuielilor de funcționare a obiectivului,
după punerea în funcţiune a Centrului de recuperare pentru copii cu autism.

Cheltuielile cu personalul Centrului (schema de personal este asumată de DGASPC)

 

 

Costuri lunare Costuri anuale Costuri probabile pe 10 ani
a. Cheltuielile cu personalul Centrului (schema de personal este asumată de DGASPC)

29 725 lei 476 700lei 4 767 000 x 1,05 = 5 005 350 lei
b. Cheltuieli cu utilităţile (estimare asumată de DGASPC)

2 200 lei 26 400 lei 264 000 x 1,05 = 277 200 lei
c. Cheltuieli de întreținere și de reparaţii curente la clădire

- 935,40 lei 9 354 x 1,05 = 9 821 lei
Total costuri operaţionale

31 925 lei 504 035,40 lei 5 292 471 lei

Valoarea contabilă a Centruluila punerea în funcţiune: 3 651 336,48 lei

Cheltuielile anuale cu utilităţile: 26 400,00 lei
Cheltuielile întreținere și reparaţii curente/an 935,40lei
Cheltuielile cu salariile/an 476 700,00 lei

TOTAL. CHELTUIELI ESTIMATE / AN 504 035,40 lei
 

Acestea reprezintă cheltuieli anuale (determinate estimativ), necesare pentru ca obiectivul
proiectat să poată funcționa la limita de jos a performanțelor sale.

Venituri potenţiale / an

 

Venituri băneşti din surse legale/an 400,00 lei
Valoarea serviciilor care nu se taxează/an 400,00lei
TOTAL VENITURI POTENȚIALE / AN 800,00lei
 

Analizând cifrele astfel relevate, rezultă că, în cazul instituției publice mandatate să

asigure serviciile sociale către persoanele cu tulburări din spectrul autist, în virtutea
prevederilor Legii nr. 151/2010, nu se poate lua în calcul indicatorul de rentabilitate
economică.

4.8. Analiza de senzitivitate
Analiza de senzitivitate reprezintă punctul de plecare al analizeiriscurilor proiectului şi

riscurilor majore care trebuie luate în considerare de toate părţile implicate, fie beneficiar,
ordonator de credit sau chiar grupuriţintă cărora le sunt dedicate serviciile sociale specifice
investiţiei de realizare a Centrului de recuperare pentru copii cu autism. Analiza de senzitivitate
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studiază modulîn care variaţia rezultatului numeric al proiectului poate fi atribuită cantitativ unor
surse diferite de variaţie a parametrilor de intrare (input) de bază. Astfel, aceasta asigură
verificarea consistenței rezultatelor numerice ale proiectului şi, mai exact, subliniază riscurile
majore ce potafecta întregul ciclu al proiectului, începând cu implementarea acestuia.

Întrucâtserviciile asigurate de Centrul de recuperare pentru copii cu autism dela Slobozia
pot fi considerate rutine obligatorii în desfășurarea regulată a existenţei sociale a comunității,
permanenţa şi continuitatea asigurării acestora nu poate fi enunţață în categoria riscurilor. De
aceea, în analiza de senzitivitate efectuată au fost luate în studiu mai multe variante structurale
de configurare a construcţiei care constituie obiectul investiţiei necesare şi, Analiza riscurilor, s-a
raportat la aceste scenarii, așa cum au fost definite ele mai sus, prin raportare la tipul structurii

constructive aleasă pentru realizarea construcţiei. Astfel au fost definite cele două Scenarii:
Scenariul 1. Investiţia se va materializa într-o clădire cu structură metalică și cu planșee

din beton armat. În această versiune structurală, realizarea construcţiei nu este condiţionată în
execuție de temperatura mediului, putând fi mterializată, cu mici excepţii, în orice perioadă a
anului, întrucât majoritatea tehnologiilor de execuție din aceată categorie se bazează pe
principii uscate. În esenţă, în acest scenariu, construcția va avea infrastructura din beton armat

turnat monolit, structura supraterană din cadre metalice cu planșee turnate din beton armat
monolit şi acoperișul realizat cu o șarpantă metalică învelită cu panouri metalice de tip
sandwich. Compartimentările și închiderile vorfi detip nestructural, din materiale ușoare: pereți
cortină, plafoane şi pereți de compartimentare din gipscarton, panouride tip sandwich.

Avantajele acestui scenariu constau în;
- calitatea deosebită a detaliilor de execuţie, întrucât operațiunile realizate pe șantier

vorfi reprezentate în majoritatea etapelor de operaţiunile specifice de montaj de ansambleșiși
părți de construcţie uzinate

- timpul de execuţie în șantier relativ scurt, datorită execuţiei predominant uzinată
- execuţia nu este condiționată de temperatura mediului, fiind asigurată continuitatea

lucrului pe șantier indiferent de sezon
Dezavantajele acestui scenariu constau în:
- restrângerea listei posibililor antreprenori, datorită nivelului înalt de calificare a forței

de muncă implicate în execuţie și, pe cale de consecință, afectarea principiului concurenței, mai
ales în zona de sud-esta ţării;

- prețul de execuţie (materiale, manoperă, utilaje) previzibil ridicat, datorită costului

ridicat al materialelor, manopera scumpă datorită nivelului ridicatal calificării, utilaje de montaj
mai sofisticate, prin urmare mai scumpe.

Scenariul 2. Investiţia se va materializa pe baza unei structuri tradiționale în cadre din
beton armatturnat monolit, pe o infrastructură din diafragme de beton armat. Acoperişul va fi de
tip şarpantă, montată peste placa de beton armatturnată înclinat, cu o structură de tip compozit,
la care se vor utiliza atât elemente din lemn, cât și din metal.

Compartimentările nestructurale vorfi mixte: atât din zidărie, cât și din gipscarton.
Închiderile exterioare suntprevăzutesă serealizeze din panouri metalice termoizolante de

tip sandwich și pereţi cortină cu geamuri termopan de tip special.
Avantajele acestui scenariu constau în
- preţul de execuție previzibil ponderat, datorită diversității mai mari de materiale pe

piaţa curentă

- previzibil listă mai amplă de potenţiali ofertanți pentru execuție
Dezavantajele acestui scenariu constau în;
- timpul de execuție este mai mare, datorită faptului că principiile umede de execuţie
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au o pondere ridicată în tehnologia de construire
- implică în execuție pe șantier un număr moderat de muncitori cu nivel modest de

calificare
- calitatea detaliilor de execuţie este condiționată de amploarea controalelor, întrucât

calitatea este direct proporţională cu nivelul de calificare al forței de muncă utilizată
- graficul de execuţie este dependent de condiţiile atmosferice, majoritatea lucrărilor

urmând a fi realizate, mai ales în sezonul călduros.

Acest scenariu presupune mobilizarea unui număr ponderat de participanți la procesul de
construire (forță de muncă cu nivel mediu de calificare), precum şi un termen tehnologic de
execuţie moderat, datorită numeroaselor principii umede de execuţie, respectiv un volum de
manoperă pe șantierrelativ mare. Acest scenariu își va potenţa valenţele în condițiile unui grafic
de execuție care să asigure materializarea turnării betoanelor la structură în sezon cald.

4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor
Riscurile aferente proiectului de investiţii potfi determinate prin estimarea distribuției de

probabilitate a modificărilor indicatorilor de performanţă financiară şi economică ce pot afecta
derularea investiţiei.

În cadrul proiectului s-au identificat patru genuri de risc la care poate fi expusă investiţia:
- Riscul comercial. În situaţia Direcţiei Generale de Asistență Socială şi Protecţia

Copilului, acestrisc nu este posibil să apară întrucât DGASPC nuasigură prestații cu caracter
comercial, toate serviciile asigurate de către DGASPC intrând în categoria prestațiilor aflate în
obligaţia statului. De aceea, prestațiile sociale realizate de către această direcție nu pot avea
caracter comercial.

- Riscul juridic poate surveni datorită modificărilor potenţiale ale prevederilor legale
privind modalităţile de plată, sistemele de impozitare, precum şi datorită modificărilor aduse
normelor şi regulamentelor aferente activităţii D.GA.S.PC., aflate în vigoare în momentul
elaborării Studiului de fezabilitate.

- Riscul financiar se poate datora evoluţiei cursului de schimb, diminuării alocărilor
bugetare, precum şi apariţiei unor cheltuieli suplimentare (exemplu: pentru proceduri noi de

certificare, precum și pentru intervenții de urgenţă determinate de pandemie sau/și de calamităţi
naturale) care pot conduce la afectarea fluxurilor de numerar care contribuie la constituirea

bugetului de venituri şi cheltuieli al instituției.

- Riscul operaţional rezidă din eventualele schimbări ale condiţiilor care afectează
exploatarea obiectivului de investiții: creşterea costurilor cu materialele consumabile şi
aparatura din dotare, cu certificările periodice, cu energia şiutilităţile, deficitul de forţă de muncă
specializată. Riscul operaţional se manifestă efectiv prin scăderea capacităţii obiectivului,
precum şi competențelor DGASPC în raporturile cu terţii persoanefizice şi/sau juridice.

Aceste riscuri au caracter probabil şi nu pot fi contracarate prin măsuri concrete. Proiectul
le-a identificat și propune beneficiarului cuantificarea eventualelor consecințe pe care acestea le
pot avea asupra investiţiei. Ceea ce este important de precizat în cadrul analizei riscurilor

constă în evidenţierea caracterului public a! serviciilor pe care centrul de recuperare pentru copii
cu autism le va asigura, precum şi în precizarea misiunii de înaltă răspundere care revine
DGASPC în recuperarea copiilor asistați social, precum şi în asigurarea stării de sănătate şi
echilibru psiho-social a persoanelor diagnosticate cu autism.

Asumarea acestorriscuri trebuie să aparţină ordonatorului de credite.
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5. Scenariul/Opţiuneatehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)
5.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,financiar,
al sustenabilității şi riscurilor

În scenariul în care structura clădirii urmează a fi realizată preponderent din elemente
metalice, valoarea de investiție este la un nivel mairidicat:

TOTAL 3 867 677,9832lei, respectiv 4 602 536,80 lei cu TVA din care

Construcţii Montaj : 2 017 375,5067 lei, respectiv 2 400 676,8529 lei cu TVA
Acest scenariu comportă un nivel ridicat de risc, întrucât necesită forță de muncă înalt

calificată și restrânge drastic numărul potenţialilor ofertanţi pentru lucrările de execuţie

În scenariul recomandat, cu structura constructivă realizată din beton armat turnat monolit:
Costul totalal investiţiei este de Valoare totală a investiţiei:3 090 677,38 lei + TVA
581 227,95 lei = 3 671 905,33 lei din care
Construcţii Montaj : 1 852 987,38 lei + TVA 352 067,60 lei = 2 205 054,98 lei,

Suprafaţa construită desfășurată = 139,00 mp + 159,10 mp + 160,50 mp + 141,10mp =
599,70 mp, de unde rezultă un indice de preț de 5 153,71 lei/mp + TVA
Cost Construcţii Montaj/mp: 3 089,86 lei/mp C+M + TVA = 3 676,93 lei/mp, adică 751,929
euro/mp, construcții, montaj și utilaje (634,4 euro/mp doar C+M la curs euro 4,87lei).

5.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e).
Prin Studiul de fezabilitate se recomandă Scenariul doi, cu structura constructivă în cadre

din beton armatturnate monolit . Justificarea acestui scenariu constă în :
- prețul de execuţie previzibil ponderat, datorită diversităţii mai mari de materiale pe

piața curentă
- previzibil o listă mai amplă de potenţiali ofertanți pentru execuţie
Acest scenariu presupune mobilizarea unui număr ponderat de participanți la procesul de

construire (forță de muncă relativ bine calificată), precum şi un termen tehnologic de execuție
moderat, datorită numeroaselor principii umede de execuție, respectiv un volum de manoperă
pe şantier relativ mare. Acest scenariu își va potenţa valenţele în condiţiile unui grafic de
execuție care să asigure materializarea turnării betoanelor la structură în sezon cald. Pentru o
reușită sigură, la calitate ridicată, necesită o urmărire strictă şi exigentă a execuţiei pe şantier
și un control atent al situațiilor de lucrări executate.

5.3. Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind:
a) obţinerea si amenajarea terenului: terenul amplasamentului este în administrarea DGASPC
Ialomița.
b) asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului: utilităţile tehnico-edilitare se vor

asigura prin branşamente/racorduri la rețelele publice stradale existente şi funcționale în zonă,
după cum urmează, pentru:

- alimentare cu apă curentă a punctelor de consum;
- canalizare menajeră pentru evacuarea apei uzate de la punctele de consum;
- alimentare permanentă cu energie electrică cu frecvenţă stabilă;
- alimentare cu gaz metan, pentru funcţionarea centralei termice proprii în care se va

prepara agentul termic, precum și apa caldă pentru uz menajer;
- colectarea selectivă a deșeurilor specifice: deșeuri de tip menajer, evacuate prin contract
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cu operatorul public de salubritate;

c) soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de bază, corelată cu
nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuşi.
- caracteristici funcţionale.

Soluția propusă prin Studiul de fezabilitate, în conformitate cu Tema de proiectare și cu
Nota conceptuală aflată la baza acesteia, constă în structurarea investiţiei într-un corp de
construcție cu demisol, parter, etaj și mansardă. Configurarea clădirii pe amplasamentul
disponibil s-a făcut, după un plan în formaliterei L cu aripi egale, în unghiul celor două aripi
inserându-se casaliftului panoramic. Formaliterei L. a planului clădirii, precum și poziţionarea în
amplasament au fost impuse de traseul conductei de apă care grevează zona
amplasamentului.

Pe baza unei structuri constructive în cadre din beton armat, construcţia se va configura
într-o alcătuire cu demisol, parter, etaj și mansardă, cu un acoperiș detip șarpantă în două ape,
montat peste placa de beton turnată înclinat. Acesttip de structură permite o distribuţie elastică
a funcţiunilor interioare, compartimentările interioare urmând a fi de tip ușor, acestea neavând
rol structural.

Organizarea funcţională propusă este următoarea:
Demisol. Spaţiula fost alocat destinaţiilor de natură administrativ:
- D1- Centrala termică, cu acces autonom din exteriorul clădirii S = 11,50 mp
-  D2 - Holulde circulaţie interioară S = 24,50 mp

- D3 - Camera destinată echipamentelorși accesoriilor de curățenie S = 7,90 mp
-  D4, D5 — Grup sanitar organizat pe sexe S = 7,10 + 7,10 mp
-  D6 — Camera echipamentelor de acţionare a ascensorului S = 6,50 mp
- D7 - Biroul alocat activităților de natură administrativă (șef/administrator centru, activităţi
economice; arhivă) S = 20,40 mp

- D8, D9 — vestiar pentru personal S = 19,80 mp

Parter. Accesibilitatea parterului este asigurată prin intermediul unei scări exterioare,
dublată de un echipament automatizat pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi locomotorii.

Spaţiul parterului a fost alocat destinațiilor de natură specifică:
- P1-Windfang (spaţiu tampon) S = 3,30 mp
-  P2 — Holul de circulație interioară și de așteptare S = 17,30 mp
- P3- Recepție, programări, orientare, fișier S = 18,80 mp
- P4- Degajament circulaţie interioară de nivel S = 21,80 mp
- PD - Cabinet 1 — asistent social S = 17,30 mp

-  P6- Cabinet 2- terapie individuală — copii cu deficienţe de deplasare S = 23,90 mp
- P7- Cabinet3 — consiliere părinţi S = 12,10 mp
- P8, P9-— Grup sanitar organizat pe sexe S = 9,80 mp
Etaj. Accesibilitatea etajului este asigurată prin intermediul scării interioare și liftului.
Spaţiul etajului a fost alocat destinațiilor de natură specifică:
- _E1 — Hol degajament de circulaţie interioară de nivel S = 28,80 mp
-  E2 — Cabinet 4 — terapie de grup S = 25,80 mp
-  E3- Cabinet 5 — terapie individuală S = 17,30 mp
-  E4- Cabinet 6 — terapie de grup S = 25,30 mp
-  E5 - Cabinet 7 - terapie individuală S = 10,10 mp
-  E6 — Cabinet 8 - terapie individuală S = 12,60 mp
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-  E7, E8 — Grup sanitarorganizat pe sexe S = 9,60 mp

Mansardă. Accesibilitatea la nivelul mansardei este asigurată prin intermediul scării
interioare și liftului panoramic de persoane.

Spațiul mansardeia fost aiocat destinaţiilor de natură nespecifică:
- M1— Hol degajament de circulaţie interioară denivel S = 32,00 mp
-  M2 - Cabinet 9 — documentare individuală terapeuţi S = 17,30 mp
-  M3 — Sală multifuncţională (terapii de grup, recuperarefizică ș.a.) S = 33,00 mp
-  M4 -— Cabinet 10 — terapii speciale S = 17,40 mp
-  M5, M6 — Grup sanitar organizat pe sexe S = 9,60 mp

Trebuie precizat faptul că spaţiile interioare dedicate funcțiunilor specifice într-un centru de
recuperare sunt structurate potrivit caracteristicilor ior ca funcțiuni diurne. Datorită specificului
funcțional, fiecare cabinet de terapie este antifonat și asigurat împotriva zgomotelor de impact,
astfel ca principiile terapeutice să se poată aplica în condiţii de insonorizare deplină.

Echiparea tehnico-edilitară a clădirii va asigura condiţiile de bună funcţionalitate și confort
pe durata întregii zile, indiferent de sezon.

Pentru aceasta, construcția va fi prevăzută cu:
- instalaţie interioară de alimentare cu apă rece și caldă la toate punctele de consum

din cabinetele de terapie și dela grupurile sanitare;
- Instalaţie electrică de iluminat și prize în toate spaţiile interioare și în zonele de

proximitate a clădirii;

- Instalaţie de curenți slabi pentru semnalizare/detecţie
- Instalaţie interioară de încălzire/răcire prevăzută cu ventilo-convectoare, capabilă să

asigure microclimatul optim în spațiile interioare. Aceasta va beneficia de serviciul unei centrale
termice cu gaz metan, respectiv al unui chiller de răcire.

- Instalaţie centralizată de aspirație pentru praf
- Instalaţie de ascensor pentru persoane, cu acţionare electrică sau hidraulică.
- Instalaţie (platformă lift) pentru scara de acces exterior în clădire.
Pentru asigurarea echipării tehnico-edilitare a obiectivului, se va recurge la serviciul

rețelelor publice existente în zonă, utilizându-se disponibilul de capacitate al acestora.
Pentru asigurarea condiţiilor de realizare a construcţiei, de pe amplasament se vor devia

rețelele edilitare funcționale și, respectiv, se vor dezafecta rețelele care nu se mai află în
serviciu (exemplu: canalul termic, în care sunt pozate conductele fostului sistem de
termoficare).

Important de reținut este faptul că această construcţie va beneficia de branșamente la
rețelele publice de utilități, respectiv: apă curentă, canalizare menajeră, energie electrică de
joasă tensiune pentru iluminatși prize și, respectiv, gaz metan pentru încălzire centrală şi apă
caldă .

Accesul În zona intrării în clădire se asigură din strada C.D. Gherea, prin intermediul unei
alei pietonale și a unei scări exterioare, dublată de un lift de scară pentru persoanecu deficiențe
de motricitate.

Accesul carosabil în incinta de serviciu a complexului de servicii sociale se va reorganiza,
prin stradela secundară existentă (Aleea Soarelui).

Suprafața construită la sol a centrului de recuperare pentru copii cu autism va fi de 139,00
mp,iar aria utilă totală ce se va realiza în clădire va măsura 467,70 mp. Suprafața construită
totală (inclusiv terase, platforme, scări) va fi de 633,40 mp

În ceea ce priveşte echiparea tehnico-edilitară, centrul de de recuperare pentru copii cu
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autism va beneficia de branșamente la rețelele publice de utilități, respectiv: apă curentă,
canalizare menajeră, energie electrică de joasă tensiune pentru iluminat și prize și, respectiv,
gaz metan pentru încălzire centrală, apă caldă și prepararea hranei la bucătărie.

Accesul în clădirea Centrului se asigură, din trotuarul străzii C.D.Gherea și al Aleii
Soarelui, prin intermediul unei scări exterioare . Circulaţia verticală în clădire se va desfășura
atât pe scara interioară în două rampe, cât și cu liftul panoramic. Accesul în clădire va fi
controlat cu interfon, iar orientarea persoanelor străine de instituție va fi făcută din biroul de
recepție - programări- orientare.

5.4, Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA
şi, respectiv, fără TVA,din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

În configuraţia oferită de Scenariul recomandat, care prevede realizarea clădirii pe baza
unei structuri constructive din cadre de beton armatturnat monolit, costurile de execuţie sunt:

Costultotal al investiţiei este de Valoare totală a investiţiei:3 090 677,38 lei + TVA
581 227,95lei = 3 671 905,33 lei din care
Construcţii Montaj : 1 852 987,38 lei + TVA 352 067,60 lei = 2 205 054,98 lei,

Suprafața construită desfășurată = 139,00 mp + 159,10 mp + 160,50 mp + 141,10mp =
599,70 mp, de underezultă un indice de preţ de 5 153,71 lei/mp + TVA

Cost Construcţii Montaj/mp: 3 089,86 lei/mp C+M + TVA = 3 676,93 lei/mp, adică 751,929
euro/mp. Acest nivei de cost pentru Clădiri sociale realizate în condiţiile de seismicitate și sol
dificil specifice zonei lalomiţa poate fi considerat (prin comparaţie cu lucrări similare) un nivel
rezonabil.

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţifizice care
să indice atingerea țintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu
standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;

În condiţiile materializării Scenariului numărul 2, cu structura constructivă din beton armat:
Valoare totală a investiţiei:2 602 536,80 lei respectiv 3 097 018,2684 lei cu TVA din care

Construcţii Montaj : 2 017 375,5067 lei, respectiv 2 400 676,8529 lei cu TVA
Suprafaţa construită desfășurată = 599,70 mp, ceea ce înseamnă

Cost Construcţii Montaj/mp: 3676,93lei/mp C+M inclusiv TVA, adică 751,929 euro/mp

c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de

specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;
Ținta imediată a obiectivului de investiții o reprezintă extinderea gamei de servicii sociale

asigurate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecția Copilului a județului
Ialomiţa cu un Centru de recuperare pentru copii cu autism. Numărul cazurilor copiilor cu autism
din zona Sloboziei este de natură să alerteze autoritățile, mai ales că tratamentul de recuperare

a unor astfel de copii este extrem de costisitor în sistem privat, iar eventualele centre de

tratament privat sunt îndepărtate, puţine, cu capacitate redusă și greu accesibile.
În demersul de proiectarea investiţiei s-a urmăritalegerea unui sistem constructiv eficient,

iar soluțiile tehnice de asigurare a utilităţilor tehnico-edilitare s-au modelat pornindu-se de la
raționamentul legat de funcţionalitatea spațiilor interioare, organizate în concordanţă cu
exigenţele de funcţionare, precum și de la criteriu! costurilor minime în exploatare.

În ceea ce priveste dotarea obiectivului, s-a mizat pe utilizarea unor echipamente fiabile,
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cu costuri reduse de întreţinere și cu calități ergonomice recunoscute. Ponderea cheltuielilor cu
dotarea în structura Devizului general este destul de mică, mizându-se pe faptul că evoluția în

domeniu este dinamică, iar specialiștilor terapeuţi trebuie să li se acorde libertatea de a-și .
îmbunătăţi continuu tehnicile și mijloacele de terapie .

Propunerile tehnice formulate în cadru! studiului de fezabilitate au fost detaliate, astfel

încât listele de cantități şi devizul general să poată să fie cât mai apropiate de costurile reale
ale investiţiei.

d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni,
În scenariul recomandat, cu o clădire cu structura din cadre de beton turnat monolit,

investiţia se poate construi şi pune în funcţiune pe durata a 30 de luni. Se anexează Graficul
general de execuţie a investiţiei publice. Implementarea propriu-zisă a proiectului necesită, în
plus, minim 12 luni, în care să se promoveze Studiul de fezabilitate, investiția să fie nominalizată
în bugetul anual, să se desfășoare procedura de licitaţie pentru proiectare şi execuţie și să se
obțină autorizația de construire.

5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunilor
preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile
construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.

Modul de îndeplinire a cerinţelor de calitate:
Cerinta «1REZISTENTA Si STABILITATE.

Condiţiile obligatorii de conformare la prevederile normelor de asigurare a nivelului
corespunzător de rezistență a construcțiilor corespund Categoriei C si claseiII! de importanţă în
care se încadrează obiectivul de investiții.
Cerinta «2» SECURITATEA LA INCENDIU

Clădirea este alcătuită astfel încât ssă se constituie într-un singur compartiment de
incendiu, cusuprafaţa construită desfăsurată de 599 „7Omp;

Gradul de rezistenţă la foc al construcţiei, riscul de incendiu si, dupa caz, spatiile care se
incadreaza in categorii de pericol de incendiu se vor defini prin Scenariului de siguranţă la
incendiu, care se va elabora în faza de proiectare PT+DE, odată cu dimensionarea căilor de

evacuare, crearea modalităților de desfumare siinițierea celorlalte măsuri de prevenire, protectie
si intervenţieîn caz de incendiu.
Cerinta «3» IGIENA, SANATATE SI MEDIU
ASIGURAREA CONDITIILOR DE IGIENA SI SANATATE IN CLADIRE.

Datorită măsurilor de protejare a sănătăţii prin dezinfecție individuală încă de Ia intrarea în
clădire, precum și ca urmare a caracteristicilor funcţiunii principale a spaţiilor interioare din
centrul de recuperare, mișcările persoanelor în interior și procedurile terapeutice specifice nu
incumbăniciun fel de riscuri de contaminare,în condiţiile uneifuncţionări normale.

Terapeuţii specializați care-si vor desfasura activitatea in cabinetele de terapie, precum si
personalui administrativ, se vor conforma unor programme periodice de control asupra stării lor
de sănătate,

În spaţiile interioare ale Centrului de recuperare pentru copii cu autism se asigură
iluminatul natural, precum și iluminatul artificial, iar aerisirea este prevăzut să se realizeze pe
cale naturală. Pentru încălzirea și răcirea spaţiilor interioare, clădirea va fi echipată cu
ventiloconvectoare, integrate într-o instalaţie centralizată alimentată cu agent încălzitor de la
centrala termică și cu agent de răcire dela un chiller exterior. Pentru prevenirea acumulărilor de
praf, agitării prafului ca urmare a formării turbulenţelor de aer în spaţiile interioare, datorate
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funcţionării ventiloconvectoarelor, clădirea este prevăzută cu instalaţie interioară de desprăfuire.
Aceasta va fi utilizată curentîn operațiunile zilnice de întreţinere a curățeniei.

În exteriorul construcţiei, situată în intravilanul localităţii nu există surse semnificative de
noxe.

Centrala de încălzire, cu randament de ardere peste 95%, funcționează cu combustibil
gaz metan, echipamentul folosit fiind omologat (CE). Prin urmare, s-au luat măsurile necesare
de evitare/diminuare a noxelor degajate în atmosferă.

Posibilitati de menţinere a igienei. În clădire au fost prevăzute puncte de dezinfecţie
individuală a mâinilor la intrarea în clădire, în iift, pe podestul dintre niveluri al scării interioare și
la fiecare nivel în parte. La fiecare nivel sunt prevăzute grupuri sanitare organizate pe sexe.
Finisajele prevăzuteîn spațiile interioare sunt alese astfel încât să permită o întreţinereeficientă
a igienei. Acolo unde este necesar, pardoselile pot fi de tip antistatizat și antibacteriene (nu
permit depunerea prafului și scamelor, a particulelor fine, cu potenţial purtător de germeni
patogeni), pereții pot fi acoperiți cu tapet antibacterian, respectiv faianță emailată în zonele
umede și cu vopseluri lavabile antibacteriene în rest și la plafoane. În aceste condiţii,
întreținerea igienei/curățeniei se va face cu ușurință, cu mijloace specifice clădirilor destinate
educației copiilor de vârstă preşcolară. Clădirea fiind prevăzută cu instalație centralizată de
desprăfuire, întreținerea curățeniei este cu atât mai ușor de asigurat.

Mediul termic. şi umiditatea. Pentru asigurarea unui microclimat stabil și eficient în
exploatare, proiectul propune echiparea construcţiei cu încălzire centrală, cu prepararea
agentului termic în centrala termică cu combustibil gaz metan. Încăperile vor fi echipate cu
ventiloconvectoare, capabile să asigure confortulinterior indiferent de temperatura exterioară.

Inchiderile exterioare, ca şi compartimentările interioare ale clădirii vorfi realizate din pereţi
cortină și, respectiv panouri metalice de tip sandwich,iar la interior, compartimentări cu pereți
ușori. La planșeul mansardei este prevăzută izolație dublă cu plăci semirigide de vată
bazaltică. Pereţii cortină vorfi alcătuiți astfel încâtsă ofere caracteristici care inhibă transferul
termic și asigură eliminarea punților termice. Toate acestea reprezintă un ansamblu de măsuri
eficiente de asigurare a inerţiei termice superioare a construcției.

Amplasamentul favorabil al clădirii pe terenul alocat, precum și distribuția funcţiunilor
interioare în raport de punctele cardinale, la care se adaugă poziția favorabilă de amplasare a
suprafețelorvitrate, sunt de natură să asigure o bună iluminare a spaţiilor interioare, fără a mai
fi necesară recurgerea la elemente parasolare sau panouri de umbrire.

Prin modul în care a fost proiectată construcția, posibilitatea formării condensului a fost
redusă la cotele minime, cu condiția conservării inerţiei termicela nivelul întregii construcții, fără
întreruperea necontrolată a funcționării instalaţiilor de încălzire/răcire a spaţiilor interioare.

Mediul termic şi nivelul umidității în spaţiile interioare se asigură printr-o conformare
constructivă corectă a clădirii: izolare eficientă pentru pereții exteriori ai clădirii, termoizolație la
pardoseala, respectiv sub planșee, învelitoare cu panouri sandwich cu grosimea de 10cm,
pereți cortină alcătuiți din materiale asigurate contra pierderilor de căldură şi echipați cu geam
termopan, dotarea fiecărei încăperi cu ventiloconvectoare dimensionate în raport de volumul
interior de încălzit, asigurarea funcţionalității ochiurilor mobile din pereţii cortină pentru o bună
ventilare naturală a încăperilor.

Iluminatul natura! se asigură prin vitrajul fațadelor, iar iluminatul artificial se va asigura cu
corpuri electrice de iluminat de plafon pentru iluminatul general, respectiv cu corpuri de iluminat
speciale pentru iluminatul orientat.

Alimentarea cu apă a obiectivului de investiție se realizează din rețeaua publică a localității,
la parametrii calitativi oferiţi întregii comunități locale.
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Descărcarea apelor uzate se va realiza în colectorul comunitar de canalizare a apelor
menajere din strada C.D.Gherea.

Colectarea selectivă a deșeurilor de tip menajer se asigură în pubele standardizate
amplasate pe platforma specială existentă în incinta obiectivului, de unde sunt ridicate de
operatorul de salubritate care prestează serviciile de ridicare a gunoaielorîn Slobozia.

Influenta construcţiei asupra mediului (natural si amenajat). Natura funcţională a
obiectivului, din categoria construcțiilor civile destinate asistenței sociale acordate copiilor cu
autism, nu determină afectarea solului, echiparea edilitară proiectată să deservească clădirea
oferind garanţiile de protejare eficientă împotriva poluării solului.

Protecţia pânzei de apă freatică. Eficienţa instalaţiilor tehnico-edilitare care vor deservi
obiectivul asigură un nivel corespunzător de protecţie a pânzeifreatice.

Protecţia calităţii aerului exterior. Obiectivul nu produce emanații atmosferice de natură
poluantă. Gazele arse provenite de la centrala de încălzire cu combustibil gaz metan vorfi
evacuate printr-un coşcu tiraj forțat, în condiţii de siguranță a aerului atmosferic, coșul centralei
termice fiind de tip omologat.

Vecinătatea imediată a obiectivului va fi amenajată peisager, iar nivelmentul de pe
amplasament va fi corectat local pentru evacuarea excesului meteoric către spaţiile verzi din

incintă, respectiv către stradă, prin umpluturi cu pământ fertil rezultat de pe amplasamentul
construcției.

Protecţia împotriva umbririi sau reflexiei supărătoare a luminii către vecinătăţi. Amplasarea
construcţiei pe teren se va realiza astfel încât să fie evitate efectele de umbrire sau reflexie
incomodă asupra vecinătăţilor.

Protecţia acustică. Obiectivul nu produce efecte acustice, prin natura sa având nevoie de
liniște.

Cerinţa «4» SIGURANTAIN EXPLOATARE
SIGURANTA CU PRIVIRE LA CIRCULATIA ORIZONTALA INTERIOARA SI EXTERIOARA

— Alunecare (pardoseli). Pardoselile vor fi de tip antiderapant în zona accesului în
clădire, pe scări şi în faţa liftului, menite să împiedice alunecarea accidentală și să permită o
bună și permanentă întreţinere a curățeniei.

— Impiedicare (denivelări mici şi neanunţate). În clădire, ușile nu vor avea praguri, iar
pe traseele de circulaţie interioară nu este permisă crearea de denivelări sau obstacole.

— Contactul cu proeminențe joase. În execuţia construcţiei se vor evita muchiile
ascuțite, colțurile agresive sau detaliile înțepătoare, care pot determina vătămarea accidentală a
utilizatorilor.

— Contactul cu elemente verticale laterale pe căile de circulaţie. Nu este cazul.
— Contactul cu suprafeţe transparente la uşi, ferestre şi pereţidin sticlă vafi protejat.

Ușile cu eventuale vitraje., ca și pereții cortină vorfi prevăzute cu geam securizat.
— Siguranţa cu privire la deschiderea uşilor (loc pentru deschidere). Toate ușile

proiectate sunt amplasate astfel încât să permită deschiderea fără a fi obstrucționate căile de
circulaţie, iar în centrul de recuperare, vor fi asigurate condiţii care să permită accesul
persoanelor imobilizate în cărucior sau a celor ajutate de însoțitor. Pentru aceasta scara
exterioară va fi prevăzută cu ascensor de scară, iar în interior, deplasarea între niveluri se va
putea face cu ascensorul pentru persoane.

— Coliziunea cu alte persoane, piese de mobilier sau echipamente (gabarite, fluxuri
funcţionale) Nu este cazul.

— Siguranţa cu privire la coliziunea cu obiecte sau utilaje aflate in deplasare (la
inălţime, la nivelul pardoseli, la nivelul inferiorcirculaţiei). Nu este cazul
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— Separarea circulatiei pietonale de cea a vehiculelor. Nu este cazul
SIGURANTA CU PRIVIRE LA SCHIMBARILE DE NIVEL

— necesitatea, inălţimea şi alcătuirea parapetelor. Clădirea este prevăzută cu toate
măsurile de securitate privind pericolele de cădere în gol

— balcoane, ferestre, galerii Sunt prevăzute toate măsurile de securitate privind
pericolele de cădere de la înălțime

— denivelări : Nu este cazul
SIGURANTA LA DEPLASAREA PE SCARISI RAMPE

— Oboseala excesiva (dimensionare trepte, panta rampe, podeste odihna): Nu este
cazul

— Cadere (balustrade). Sunt prevăzute toate măsurile de securitate privind pericolele
de cădere de la înălțime

— Alunecare (materiale pentru suprafața de călcare). Gresie antiderapantă sau covor
pvc antiderapant pe scara exterioară de acces, în windfang, pe scara interioară și în fața
fiecărei ieşiri din lift.

— Impiedicare: Nu există obstacole pe căile de deplasare în clădirea proiectată
— Lovire, coliziune. Nu este cazul

SIGURANTA CU PRIVIRE LA ILUMINAT
— Intreruperea alimentării cu energie electrică in caz de avarii. Funcționarea activităților

din clădire va fi de tip diurn. Clădirea va fi echipată cu instalaţie de iluminat alimentată din
sistemul public urban. Natura și numărul utilizatorilor nu sunt de natură să impună măsuri
speciale de siguranță și panică, si nici instalaţii de alarmare/avertizare.

— Evitarea sau limitarea fenomenului de orbire (corpuri de iluminat sau ferestre). Nu
este cazul

„SIGURANTA CU PRIVIRE LA DEPLASAREA CU ASCENSOR SAU SCARI
RULANTE : Ascensorul panoramic, precum şi liftul de scară vorfi de tip omologat

SIGURANTA CU PRIVIRE LAAGRESIUNI PROVENITE DIN INSTALATII
— Electrocutare : Nu este cazul
— Arsură, opărire, degerare. Nu este cazul

— Explozie. Nu este cazul
— intoxicare. Nu este cazul
— Contaminare si otravire. Nu este cazul
— Contact cu elemente de instalatii. Elementele instalaţiilor sunt izolate termic și

ascunse în pardoseală sau în pereți.

SIGURANTA CU PRIVIRE LA EFRACTIE
Impiedicarea forțării din afară. Ușile exterioare și ferestrele vorfi prevăzute cu sisteme de

protecție la efracție, iar clădirea, în ansamblul său, va putea beneficia de un sistem fiabil de
supraveghere de securizare.

ELIMINAREA BARIERELOR ARHITECTURALE PENTRU CIRCULATIA LIBERA A
PERSOANELOR CU HANDICAP
- Rampe, ascensoare, culoare de circulaţie, posibilitate de intoarcere, cotituri. La intrarea în

clădire s-a prevăzut unui lift de scară pentru persoanele cu dizabilități locomotorii.
— Mâini curente suplimentare. Nu este cazul
- Cabine sanitare speciale. În grupurile sanitare sunt prevăzute măsuri de facilitare a folosirii

de către persoanele cu dificultăți locomotorii
- Modalităţi de informare şi atenţionare specifice persoanelor cu diverse probleme care ţin de

percepţie. Nu este cazul
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Cerinta «5» PROTECTIA LA ZGOMOT
INSCRIEREA IN CONDIŢIILE DE MEDIU.

- precizarea surselor si nivelului de zgomot exterior (circulaţie, industrii, altele). Nu
este cazul.

_ MASURI DE PROŢECTIE ACUSTICĂ FAŢĂ DE ZGOMOTUL DIN EXTERIORUL
CLĂDIRII.

Caracteristicile amplasamentului alocat, precum și situarea acestuia în interiorul unei
Unităţi Teritoriale de Referinţă destinată echipamentelor publice de orice categorie, asigură
premisele protecţiei clădirii la zgomote exterioare.

MĂSURI DE PROTECŢIE ACUSTICĂ ÎN INTERIOR, ZGOMOTE AERIENE,
Caracterul funcţional al obiectivului, definit în sfera obiectivelor care funcționează ia un

nivel scăzut al zgomotului interior, asigură premise cu un grad ridicat de probabilitate pentru
protecţia acustică a interiorului.

MASURI DE PROŢECTIE ACUSTICĂ, ZGOMOT STRUCTURAL.
Natura elementelor structurale (pereţi și planşee), masivitatea pereţilor și planşșeelor,

calitatea pardoselilor prevăzute și alcătuirea tâmplăriilor reprezintă măsurile eficiente avute în
vedere pentru diminuarea zgomotelor de impact accidental.

PRECIZAREA SPAŢIILOR DE AUDIŢIE: Nu este cazul
Cerinţa «6» - IZOLAREA TERMICA SI ECONOMIA DE ENERGIE

Se vor prezenta masurile de protectie termica prevazute la constructie pentru respectarea
conditiei din Normativul C107/1(2)-97: "coeficientul calculat de izolare termica - G(G1)<GN -
coeficientul normat de izolare termica".

Condiţiile ambientale exterioare spaţiului cercetat
- Macroclimat, microclimat, regim de însorire: potrivit studiului geotehnic și standardului

în vigoare. Dată fiind localizarea investiţiei la Slobozia, în proximitatea paralelei 45%, obiectivul
beneficiază, teoretic, de condiţiile climatice temperat continentale.

- temperatura exterioara minima conventionala de calcul: în concordanţă cu standardul
în vigoare

Condiţiile ambientale interioare
- Activităţi şi surse de disconfort termic. Nu este cazul, spațiile interioare beneficiind de

condiţii stabile de confort termic, clădirea fiind alcătuită astfel încât să asigure stabilitatea
nivelului de confort, datorită inerţiei termice deosebite.

Caracteristicile suprafeţelor vitrate care contribuie cu aport solar la mediul termic al
spaţiului. Geamurile de tip termopan cu două straturi de geam (4 — 3), care pot avea primul strat
(exterior) de tip law radiation, vor contribui considerabil la controlul aportului solar la mediul
termic al spaţiilor interioare.

Caracteristicile higrotermice ale elementelor care limitează spaţiul studiat

- Termoizolaţii, bariere contra vaporilor, straturi de aer ventilat, elemente cu rol

hidroizolator. Clădirea a fost proiectată cu termoizolație din vată bazaltică sub pardoseală și cu
termoizolaţie cu plăci semirigide de vată bazaltică peste planșeu, învelitoarea fiind, la rândulei,
alcătuită din panouri termoizolatoare de tip sandwich. La acestea se adaugă pereții exteriori din
panouri sandwich și perete cortină, în alcătuirea proiectată a acestora fiind eliminate
eventualele punți termice.

Asigurarea confortuluihigrotermicinterior, iarna

a. Temperatura de confort in fiecare incapere. Temperaturile din spaţiile interioare vorfi
asigurate, potrivit normativului de încălzire, între 18 şi 22 grade Celsius

b. Rezistenta termica obtinuta: structura de rezistență în cadre din beton armat este
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protejată la exterior pentru asigurarea termoizolării spaţiului interior al clădirii.
-tamplarie/pereţi cortină. Cu calități de natură să asigure o bună izolare termică și

geamuri de tip termopan cu două straturi.
Masuri de minimizare a consumului de energie in ansamblu:
a. orientare corespunzatoare a spatiilor,

b. procente de vitrare diferentiate nord/sud,
c. spatii tampon,

d. eventuai recuperarea caldurii (aer, apa)
e. sisteme de captare a energiei solare (pasive, active).

Masuri de asigurare a confortuluiin conditii de vara:
a. prin conformare de ansamblu,
b. asigurarea inertiei termice,

c. controlul insoririi: -sisteme de protectie solara fixe

-sisteme de protectie solara mobile (rulouri, jaluzele, grile
exterioare)

Masuri de evitare a aparitiei condensului:
a. la fata interioara a peretilor exteriori, Nu este cazul
b. la interiorul peretilor exteriori, Nu este cazul
c. in spatele unor eventuale finisaje exterioare etanse. Nu este cazul

Sistemui de echipare (incalzire, climatizare) adoptat: Datorită unei multitudini de avantaje,
proiectul propune echiparea fiecăreia dintre cele trei clădiri ale obiectivului cu câte o instalație
centralizată cu corpuri statice din oțel. Soluţia este susţinută prin întregul ansamblu de măsuri
constructive pe care le propuneproiectul.

Masuri de evitare a infiltratiilor de apa prin invelitoare: tip de invelitoare : Panouri metalice
de tip sandwich, dispuse pe un suport metal/lemn.. | i

MASURILE DE PROTECTIE CIVILA (daca nu fac obiectul unui memoriu tehnic specializat) -
modul de respectare a Legii nr.481/2004 cu modificarile ulterioare privind protectia civila si a
Ordinului MAI 602/2003 privind intocmirea documentatiilor pentru obtinerea avizului de protectie
civila.

Doarîn cazul cladirilor cu suprafata desfasurata mai mare de 600 mp se prevederealizarea la
subsol a unui adapost de protectie civila cu respectarea prevederilor din Normativul P 102/2001
privind proiectarea si executarea adaposturilor de protectie civila. Se prezinta solutiile
constructive si instalatiile de filtroventilare, electrice si sanitare aferente adapostului.

Potrivit prevederilor HG nr. 862/2016, Anexa 1, lit. d), obiectivul « Centru de recuperare pentru
copii cu autism » se încadrează în categoria „cladiri pentru învățământ, supraveghere, îngrijire
sau cazare a copiilor preșcolari, elevi, studenți, bătrâni, persoane cu dizabilităţi sau lipsite de
adăpost, cu suprafaţa desfasurată mai mica de 600 mp”care nu este prevăzută cu subsol și, ca
atare, nu trebuie să fie prevăzută cu adăpost de protecție civilă.

5.6. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare şi
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal
constituite: Conform prevederilor bugetului D.G.A.S.P.C.
6. Urbanism, acordurişi avize conforme

6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea aprobării PUZ și a obţinerii autorizaţiei de
construire: Se anexează la Documentaţie
6.2. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege: Se
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anexează la Documentaţie

6.3. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminuare
a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu
în documentaţia tehnico-economică: Se anexează la Documentaţie
6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităţilor: Se anexează la Documentaţie

6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară — Se anexează
la documentație
6.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de investiţii
şi care pot condiţiona soluţiile tehnice — Se anexează la documentație, în cazul în care sunt
necesare

7. Implementarea investiţiei
7.1. Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei: Implementarea
investiţiei se află în sarcina Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecția Copilului a Jud.
lalomiţa
7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiţii
(în luni calendaristice), durata de execuţie, graficul de implementare a investiţiei, eşalonarea
investiţiei pe ani, resurse necesare.

Obiectivul este preconizat să se execute în 30 luni calendaristice. Graficul general de execuţie a
investiţiei publice, care exprimă aceasta, se anexează la documentație. Dar împlementarea
proiectului presupune o perioadă minimă de 12 luni (fără întârzieri birocratice), în care:
- se avizează SF și se nominalizează investiţia în bugetul anual
- se derulează procedura de licitație pentru proiectare și execuţie.
- se realizează proiectul tehnicși se obțin avizele tehnice, acordurile și autorizația de construire.
7.3. Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse necesare. .

Instituția publică DGASPC îsi va structura strategia de utilizare în concordanţăcu politicile
de includere a copiilor identificați cu deficienţe din spectrul autist în programe personalizate de
recuperare.

După cele 30 luni de la demararea execuției acestei investiţii și după recepţia obiectivului,
se vor începe precesele de inițiere a activităților în Centrul de recuperare pentru copii cu autism.
Personalul specializat va fi implicat în mod organizat, sistematic, în procesele de identificare și
diagnosticarea cazurilor de copii care vor putea fi imăplicaţi în programele de recuperare, iar
activităţile specifice se vor organiza și desfășura în noul Centru. Resursele necesare de operare
a obiectivului vorfi incluse în bugetul anual al DGASPC.

7.4. Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale. Investiţia
reprezentând realizarea Centrului de recuperare pentru copii cu autism, va fi administrată în
cadrul D.G.A.S.P.C., adică va reprezenta o componentă funcţională a instituţiei si vafi condusă
în mod unitar, conform politicilor guvernamentale.

8. Concluzii şi recomandări. Există un angajament ferm asumat de Guvern, precum și o serie de
măsuriinterneși internaționale care conduc către o lume fără centreîn care copiii să trăiască și
să crească. Principalul obiectiv urmărit prin promovarea acestei investiţii este legat de
“umanizarea” instituţiilor și formularea unei oferte educaţionale de recuperare a copiilor
diagnosticaţi cu deficiențe din spectrul autist. De asemenea, recuperarea acestor categorii de
copii va ajuta la instruirea lor temeinică și va facilita integrarea lorîn societate.
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(B) PIESE DESENATE
În funcţie de categoria şi clasa de importanţă a obiectivului de investiţii, piesele desenate se vor
prezenta la scări relevante în raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzând: Parte de

Arhitectură, Parte de rezistență structurale, Parte de instalații (încălzire, sanitare - apă receși
caldă + canalizare ape uzate menajere, electrice, gaz metan). Toate acestea se află editate și

îndosariate în DOSAR (C) — PIESE DESENATE

BREVIAR DE CONȚINUT:
DOSAR (A) CERTIFICAT DE URBANISM

ACORDURI SI AVIZE
DOSAR (B) STUDIU DE FEZABILITATE - PIESE SCRISE (se anexează borderoul de conţinut)
DOSAR (C) STUDIU DE FEZABILITATE - PIESE DESENATE (se anexează borderoul de
conținut)
DOSAR (D) STUDIU GEOTEHNIC
DOSAR (E) STUDIU TOPOGRAFIC - AVIZAT O.C.P..

DVD STUDIU DE FEZABILITATE - PIESE SCRISE + PIESE DESENATE

Data:

DECEMBRIE 2020

Proiectant general

S.C. ARHITECT S.R.L. - Coordonator proiect general: Arh. lon D. VEDE
(numele, funcţia şi semnătura persoanei autorizate) „namei

să
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OBIECTIV: Centru de recuperare pentru copii cu autism Proiect: Centru de recuperare pentru nr CG638/

Beneficiar: DGASPC latomita copii cu autism 2920

Prolectant: S.C. ARHITECT S.R.L. Faza: SEF.

DEVIZUL GENERAL Anexa

al obiectivuiui de investitii

Centru de recuperare pentru copii cu autism

Conform H.G. nr. 907 din 2016

. . Valoare Valoara
Ne. Denumirea capitolelorsi subcapitoielor TVA

Ri (fara TVA) cu TVA
ert. de cheltuieli

iei lei lei

1 2 3 4 ă

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajareaterenului

11 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00

1.2 Amenajarea terenului 27,522.08 5,229.20 32,751.28

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului ia starea 9.00 0.00 0.00

Initiala

1.4 Cheltuieli pentru retocarea/protectia utilitatilor 9.00 0.00 9.00

TOTAL CAPITOL 1 27,522.08 5,2239,20 32,751,28|

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

TOTAL CAPITOL 2 38,000.00 7,220.00] 45,220.00

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectaresi asistenta tehnica

3.1 Studii 3,500.00 1,805.00 11305.00

3.1.1 Studil de teren 7.000,00 1,330.009 8330.00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 1,000.00 190.00 1,190,00

3.1.3 Alte studii specifice 1,500.00 285.00 1785.00

3.2 Documentatii-suport si chaituieli pentru obtinerea de avize, acordurisi 9,800.00 1862.00 11,662.00

autorizatii .
3.3 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00]

3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 3,000.00 570.00 3,570.00

3.5 Proiectare 141,500.09 28,885.00 188,385.00

5.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentaiie de avizare a lucrarilor de 38,800.00 7,372.00 46,172.00

interventii si deviz general

3.5.4 Docurnentatiile tehnice necesare în vedereaobtinerii 9,500.00 1,805.00 11,305.00

avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proisctului tehnicsi a detaliilor de 8200.00 1,558.00 9,758.00

executie

358 Proiecttehnic si detalii de executie 85000.00 16,150.00 104,150.00,

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 1.0900.00 190.00 1180.00

3.7 Consultanta 100,000.00 19,000.00 119,000.00

3.7.4 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 75000.00 14,250.00 89,250.00|

37.2 Auditulfinanciar 25.000.900 4,750.00 29,750.00

3.8 Asistentatehnica 86,000.00 12,540.00 78,540.00|

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 6.000,00 1,140.00 7,140.00

3,8.4.1 pe perioada de executie a lucrarilor 3,000,00 570.00 3,570.00

3.8.1.2 pentruparticiparea proiectantulul la fazele incluse în programul 3,000.00 570.00 3,570.00

die controlal iucrarilar de executie, avizat de catre Inspectoratu! de Stat

în Constructii

3.8.2 Dirigentie de santier 60,000.00 11400.00 71400.00

TOTAL CAPITOL 3 330,800.00 82,852.00 393,852.09

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza   
 Pag 1
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1 2 3 4 5

4. Constructii si instalatii 1,740,481.09 330,687.80 2,071,148.59

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnoiogica si functionale 32,000.09 6.080,00 38,080.0Q.

4.3 Utilaje, echipamente tehnologicesi functionale care necesita montaj 399,050.00 75819.50 474,889.50

4.3.1.1 [0197.3] Lista echipamente - Centru de recuperare pentru capii 399,050.00 75,819.50 474,889.50

cu autism

4.4 Utilaje, echipamente tehnologicesi functionale care nu necesita 9.00 0.00 0.00|

montaj si schipamente de transport

4.5 Dotari 277,551.16 52,734,72 330,285.88

4.8 Acilve necorporale 0.00 0.00 9.00

TOTAL CAPITOL 4 2,449,062,25 465,321.82 2,914,384.07

CAPITOL 5

Alta cheituieii

5.1 Organizare de santier 25,710.18 4,884.93 30,595.11

5.1.4 Lucrari de constructiisi instalatii aferente organizarii de santiar 15,004.21 2,850.80 17855.01

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 10,705.97 2.034,13 12740.10

5.2 Comisioane, cote,taxe, costulcreditului 31,582.87 0.00 31,582.87

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului banciifinantatoare 0.00 9.00 0.00

5.2.2 Cata aferanta |SC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 9264.94 0.00 9,264.94

5.2.3 Cota aferenta ISC peniru controlul statuluiin amenajareateritoriului, 1,852.99 0.00 1,852.99

urbanism si pentru autorizarea lucrarilor da constructii

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 9.284.394 9.00 9284.84

5.25 Taxe pentru acorduri, avize conformesi autorizatia de 11,200.00 9.00 11,200.00
|construlre/desfiintare

5.3 Cheltuieli diverse si nepravazute 180,000.00 34,200.00 214,200.00

5.4 Cheltuieli pentru informaresi publicitate 8,000.00 1,520.00 9,520.00|

TOTAL CAPITOL 5 245,293,05 40,604.93 285,897.98

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologica si teste

5.1 Pregatirea personalului de exploatare 9.00 0.00 0.00

6.2 Probe tehnotogicesiteste 9.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 9.00

TOTAL GENERAL | 3,090,677.38 581,227.95 3,871,905.33

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 1,852,987.38 352,067.60 2,205,0854,38

 

1 euro = 4.B7 fei, cursla data de 14-Dec-20
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REFERAT DE APROBARE

al proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Studiu de
Fezabilitate (SF) şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

"Construire Centru de recuperare pentru copii cu autism” Slobozia

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii se propune aprobarea documentaţiei tehnico-

economice, faza Studiu de Fezabilitate (SF) şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru

obiectivul de investiții "Construire Centru de recuperare pentru copii cu autism” Slobozia.

Potrivit prevederilor art. 173 alin, (3) lit. £) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. 44 din Legea

nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul

Judeţean Ialomiţa aprobă documentaţiile tehnico - economice pentru lucrările de investiţii de interes

judeţean,în limitele şi în condițiile legii,

Conform Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont 2013-

2020, una dintre priorităţi o reprezintă dezvoltarea serviciilor sociale specializate în vederea asigurării

sănătăţii şi educaţiei persoanelor cu nevoi speciale.

Construirea Centruluide recuperare pentru copii cu autism este justificată de creşterea numărului

de cazuri de copu diagnosticaţi cu autism la nivelul Judeţului Ialomiţa, existenţa a doar două centre care

pot asigura servicii de specialitate, precum şi costurile mari pe care trebuie să le suporte familiile cu

copii care au afecţiuni în spectrul autist în vederea deplasării la clinici/centre specializate.

În raportuldirecţiei de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa sunt prezentate datele

de natură tehnico-economică ale obiectivului de investiţii ce urmează a fi realizat. Valoarea totală a

lucrărilor este estimată la circa 3,7 milioane lei, iar durata de execuţie a lucrărilor este preconizată la 30

Finanţarea lucrărilor se va asigura din bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de

Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Ialomiţa, bugetul Judeţului Ialomiţa sau din alte surse financiare

atrase.

Constatând că sunt îndeplinite condiţiile de necesitate şi de oportunitate, propun Consiliului

Judeţean Ialomița adoptarea hotărârii în formaşi conţinutul prezentateîn proiect.

PREȘEDINTE
MARIAN PAYEL-
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Aovac Ramona-Florentina
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RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate (SEF)

şi a principalilorindicatoritehnico-economici aferenţi obiectivului deinvestiţii

CONSTRUIRE CENTRU DE RECUPERARE PENTRU COPII CU AUTISM

str. C.D.Gherea nr.7, mun. Slobozia

Principalul obiectiv urmărit prin promovarea acestei investiţii este legat de recuperarea

copiilor cu autism şi reintegrarea lor socială. Centrul de recuperare ce se varealiza prin această

investiţie va contribui într-o foarte mare măsură la integrarea copiilor cu autism în sistemul

educaţiei de masă şi diminuarea eforturilor bugetare care ar trebui făcute în cazul în care copiii

respectivi ar fi menţinuţi în categoriile persoanelor vulnerabile. De asemenea, prin realizarea

acestui obiectiv, eforturile materiale ale familiilor, în care cresc copii cu autism diagnosticat, pot

fi diminuate, iar speranţa de recuperare în vederea integrării sociale a copilului va fi, în mod

considerabil potenţată.

O serie de documente și tratate interne și internaționale la care România este parte -

Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile copilului, Convenţia Organizaţiei

Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, Declaraţia de la Madrid, Carta

Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, Strategia Europa 2020, Strategia Europeană

2010-2020 pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Cartea Socială Europeană, Strategia naţională

pentru protecţia şi promovarea drepturilor. copilului. pentru. Perioada 2014-2020, evocăvalori şi

drepturi ale omului și angajamente politice care să promoveze dreptul copiilor de a creşte în

siguranţă și de a se bucura de copilărie într-un "mediu care încurajează dezvoltarea deplină a

personalităţii sale şi a capacităților fizice şi mentale”.

În acord cu Legea nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate,

educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate

mintală asociate, care prevede ”intervenţii specializate precoce, psihoterapie cognitiv-

comportamentala, consilierea psihologică a părinţilor şi familiei, precum și servicii educaţionale

pentru copiii cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate”, noul

centru îşi propune să ofere servicii specializate de terapie, dar şi de consiliere a familiei, a

cadrelor didactice şi a altor persoane cu care interacționează copiii cu autism pentru facilitarea

accesului acestor copii la educaţie si servicii de recuperare. Un document de interes județean

care prevede la Capitolul V, "dezvoltarea de servicii sociale pentru prevenirea instituţionalizării
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copiilor/ persoanelor vârstnice/persoanelor cu dizabilități și altor categorii de persoane aflate în

situație de risc (centre de zi, cantine sociale, servicii de îngrijire la domiciliu, centre de

recuperare, centre de tip respiro, etc), iar la Capitolul VI - Portofoliul de Proiecte, Sub-direcţia

de dezvoltare 3.2. Asigurarea accesului egal la serviciile de asistență socială, realizarea unui

centru. pentru recuperarea copiilor cu autism in mun. Slobozia, este Strategia de dezvoltare a

județului Ialomiţa 2009-2020. Centrul pentru copii cu autism, care urmează să se înființeze în

municipiul Slobozia, acoperă o nevoie identificată şi în aceste acte normative/documente

strategice, contribuind la realizarea prevederilor și obiectivelor din cadrul acestora, referitoare la

serviciile oferite persoanelorcu autism şi tulburări din spectrul autist.

Prin dezvoltarea unor servicii moderne de recuperare pentru copiii cu autism, se

urmăreşte ca în judeţul Ialomiţa să se asigure capacități optime de preluare a unui număr

suficient de mare de copii în proceduri terapeutice personalizate şi de realizare a condiţiilor de

integrare a copiilor care au beneficiat de terapii, în şcoală și comunitate. Prin terapiile instituite

în cadrul Centrului de recuperare se urmăreşte să se confere copiilor cu autism atât autonomie

personală şi socială, cât şi deprinderi de viață independentă. Se vor asigura in special terapii

folosite in cazul copiilor cu autism, de tipul terapiilor ABA (terapie comportamentala), PECS si

TEACCH, dar si logopedie pentru îmbunătăţirea limbajului impresiv si. expresiv. De asemenea,

centrul va acorda o atenţie deosebită susținerii părinţilor şi implicării acestora în actul terapeutic,

aceştia beneficiind de servicii de consiliere psihologică și asistență sociala.

Surse de finanţare: cofinanțare din Bugetul de venituri şi cheltuieli al DGASPC

Ialomiţa, bugetul local al judeţului Ialomiţa și alte surse legal atrase.

Acţiuni propuse:

- Particularităţi structurale: structura, având regimul de înălțime demisol, parter, etaj şi
mansardă este prevăzut să se realizeze din cadre de beton armat, compartimentări uşoare
nestructurale și închideri cu pereți cortină şi panouri metalice termoizolante de tip sandwich.

Planşeele vor fi din beton armat turnat monolit. Acoperișul se va realiza cu o șarpantă în două
ape, montată peste un planșeu din beton armat turnat înclinat şi_ învelităcu panourimetalice de
“tip sandwich.

- Organizarea funcțională: clădirea Centrului de recuperare pentru copii cu autism este
accesibilă pe o scară exterioară, echipată şi cu lift de scară, printr-un spațiu tampon denumit
windfang. Din zona intrării este vizibil biroul recepţiei, prin intermediul căruia se asigură

supravegherea şi buna coordonare a traficului de persoane și a activităților specifice în întreaga
clădire. La parterul clădirii se va putea asigura consilierea permanentă a părinţilor care-şi vor fi

implicat copiii în programele de recuperare. Tot la parter se va putea realiza şi contactul cu
asistenții sociali, atunci când situaţiile care-i auîn centrul lor pe copiii cu autism o vor impune.
La etajul clădirii au fost organizate cabinetele de terapie individuală. Pentru asigurarea
condiţiilor de securitate sanitară și de eficienţă a terapiilor recuperatorii, la acest nivel, ca şi la
mansardă, vor avea acces doar specialiştii centrului şi copiii implicaţi în programele de
recuperare. La mansardă a fost prevăzută realizarea unei săli multifuncţionale, în care se pot

organiza şedinţe de recuperare psihomotrice și kinetoterapie, reuniuni metodice ale specialiştilor,
alte activități specifice de grup cu copiii implicaţi în programele de recuperare. La demisolul
clădirii se vor afla Biroul alocat activităților de natură administrativă va fi locul șefului de
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centru, vestiarul pentru personal, precum şi camera de asigurare a materialelor, echipamentelor
şi dispozitivelor pentru igienizarea tuturor spațiilor interioare ale centrului, inclusiv centrala de

aspirație şi desprăfuire, centrala de încălzire, cu accesul exclusiv prin exteriorul clădirii,

încăperea echipamentelor de acţionare a ascensorului.
- Echipare edilitară: canalizare menajeră, alimentare cu apă curentă, alimentare cu gaz

metan la centrala termică, apă caldă menajeră la grupurile sanitare, încălzire/răcire cu
ventiloconvectoare, alimentare cu energie electrică pentru iluminat, prize şi curenți slabi,
Branşamentelela reţelele tehnico-edilitare care vor deservi acest obiectiv, precum şi aparatele de
măsurare a consumurilor vor fi distincte și autonome față de branşamentele care deservesc
clădirile existente în aceeaşi incintă,

Astfel, având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, ale

OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ şi ale HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare

şi conţinutul-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de

investiții finanțate din fonduri publice, propunem Consiliului Judeţean Ialomiţa aprobarea

documentaţiei tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate (SF) şi a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul: Construire centru de recuperare pentru copii cu autism, str.

C.D.Ghereanr.7, mun. Slobozia

Conform SF-ului realizat de SC ARHITECT SRL rezultă urmăţorii indicatori tehnico-

economici:

- valoare totală : 3.671.905,33 lei ( inclusiv TVA)

- din care C+M: 2.205.054,98 lei(inclusiv TVA)
- durata de implementare a proiectului este de 42 luni, din care execuţie lucrări 30 luni.

Lectar executiv

„CristianVLADNR
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