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APROBAT, 
PRESEDINTE 

MARIAN PANEL 

TEMA.' DE PROIECTARE 

1. Informatii generale 

1.1. Denumirea obiectivalui de investi ţ ii: 

„Cresterea gradului de securitate la incendiu asigurarea utilit ă tilor pentru Spitalul 
Judetean de Urgent ă  Slobozia" 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor: 
Pre ş edintele Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a 

1.3. Ordonator de eredite (secundar, ter ţ iar): 
Nu este cazul 

1.4. Beneficiarul 
Judeţ ul Ialomiţ a  

1.5. Elaboratorul temei de proiectare: 
Consiliul Judeţ ean Ialomi ţ a 

2. Date de identificare a obiectivului de investitil 

2.1. Informa ţ ii privind regimul juridic, economic ş i tehnie al terenului ş i/sau al construc ţ iei 
existente, documenta ţ ie cadastral ă : 

Terenul pe care va fi efectuat ă  investiţ ia se afl ă  in domeniul public al Jude ţ ului 
Ialomiţ a, in Slobozia, str. Decebal, nr. 3. 
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2.2. Particularit ăţ i ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea 
obiectivului de investi ţ ii, după  caz: 

a) descrierea suceint ă  a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, 
suprafa ţ a terenului, dimensiuni in plan): 

b) relaţ iile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau c ă i de acces posibile: 
Spitalul Jude ţ ean de Urge* este pozi ţ ionat in zona central a munieipiului Slobozia 

avă nd accesibilitate direct prin c ă i de comunica ţ ii locale, judeţ ene i naţ ionale. 

c) surse de poluare existente in zon ă : 
Noxe ale autovehiculelor care eircul ă  in zon ă . 

d) partieularit ăţ i de relief: 
Terenul pe care este amplasat obiectivul de investi ţ ii este plan, fă ră  fenomene fizico 

geologice de instabilitate sau de degradare. 

e) nivel de echipare tehnico-edilitar ă  al zonei ş i posibilit ăţ i de asigurare a utilit ăţ ilor: 
In present obiectivul de investi ţ ie este racordat la utilit ă tile tehnico — edilitare 

necesare desf ăş ur ă rii activităţ ii. 

f) existen ţ a unor eventuale re ţ ele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/ 
protejare: 

Nu există . 

g) posibile obligaţ ii de servitute: 
Nu sunt obligaţ ii de servitute 

h) condiţ ionă ri constructive determinate de starea tehnic ă  si de sistemul constructiv al unor 
construc ţ ii existente in amplasament, asupra c ă rora se vor face lucr ă ri de interven ţ ii, după  caz 

Nu este eazul; 

i) reglement ă ri urbanistice aplicabile zonei conform documenta ţ iilor de urbanism aprobate - 
plan urbanistic general/plan urbanistic zonal ş i regulamentul local de urbanism aferent; 

Reglement ă ri urbanistice aplicabile zonei vor fi stabilite prin certifieatul de urbanism 

j) existenţ a de monumente istorice/de arhitectur ă  sau situri arheologice pe amplasament sau 
in zona imediat invecinat ă ; existenţ a condi ţ ionă rilor speeifice in cazul existen ţ ei unor zone 
protej ate sau de protec ţ ie: 

Nu este eazul. 
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2.3, Descrierea succint ă  a obiectivului de investitii propus din punct de vedere tehnic ş i 
functional: 

2.3.1. destinatie ş i funcţ iuni: 

Proiectul vizeaz ă  efectuarea de Ladd penru cre ş terea gradului de securitate la 
incendiu ş i asigurarea utilit ăţ ilor pentru Spitalul Jude ţ ean de Urgenţă  Slobazia. 

2.3.2. caracteristici, parametri ş i date tebnice specifice, preconizate 

a) Realizarea a 2 sc ă ri metalice noi de evacuare, conformate pentru evacuarea in caz de 
necesitate a pacienţ ilor pe targ ă  sau că rucior, pentru obiectivul „Modemizarea ş i 
dotarea incintei cl ă dirii Spitalului Jude ţ ean Urgenţă  Slobozia Cl ă direa C,D,E, se ă rile 
interioare  flu  corespund din punct de vedere al conformit ăţ ii pentru evacuare ele 
nefiind tratate in documentatia tehnic ă  faza DALI"; 

b) Prelungirea sc ă rii (casa sc ă rii) ce face leg ă tura intre noua el ă dire a Blocului Operator ş i 
Clă direa — C,D,E, de la etajul 4 la etajul 8- pentru evacuarea in eaz de necesitate a 
paeienţ ilor pe targ ă  sau e ă rucior din Clă direa C,D,E (avand in vedere c ă  scara 
central ă  existent ă  in Corpul E, nu este ş i nu poate fi conformat ă  pentru evacuare, fiind 
o scară  „deschis ă " ce nu se poate transforrna in scară  inehis ă  din motive de asigurarea 
circulaţ iei intre corpul B ş i corpul D); 

c) Reabilitarea  i  punerea in functiune a re ţ elei de Hidranţ i Exteriori; 
d) Realizarea Retelei de distribuţ ie/alimentare hidran ţ i; 
e) Realizarea unui Rezervor de apă  de incendiu care să  asigure necesarul pentru 

interventiile de stingere a incendiilor at ă t din punctul de vedere al debitului care trebuie 
asigurat cât ş i al volumului; 

f) Reabilitarea Gospod ă rie de ap ă  pentru asigurarea capacit ă tii necesare satisfacerii 
consumului intregului spital; 

g) inlocuire/m ă rire capacitate Post Trafo (postul trafo existent este subdimensionat fa ţă  de 
consumurile rezultate din reabilitarea/modernizarea eorpurilor existente  i  construirea 
de corpuri noi de el ă dire); 

h) inlocuire TEG Post Trafo; 
i) inlocuire distribu ţ ie electric ă  TEG Post Trafo — TEG Cl ă diri; 
j) Recaleulare capacitate Grup Eleetrogen ş i realizare distribu ţ ie intre Grupul Electrogen 

Clă dirile Spitalului; 
k) inlocuire re ţ ele electrice exterioare; 
1) Reabilitare retea de iluminat exterior; 
m) Sistem BMS (Sistetn de Administrare a Clă dirilor pentru gestiunea energetic ă ) pentru 

Spitalul Judeţ ean de Urgenţă  Slobozia; 
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2.3.3.nivelul de echipare, de finisare si de dotare, exigen ţ e tehnice ale construc ţ iei in 
conforinitate cu cerin ţ ele func ţ ionale stabilite prin reglement ă ri tehnice, de patrimoniu ş i de 
mediu in vigo are 

Realizarea acestor interven ţ ii va necesita redimensionarea utilit ăţ ilor existente pentru 
adaptarea acestora la noile cerin ţ e cat i pentru obtinerea Autoriza ţ iei de func ţ ionare a 
Spitalului Jude ţ ean Urgenţă  Slobozia din partea ISU. 

2.3.4 numă r estimat de utilizatori: 
Toţ i beneficiarii de servicii medicale din cadrul Spitalului Judelean de Urge* 

Slobozia. 

2.3.5. durata minima de functionare, apreciat ă  corespunz ă tor destina ţ iei/func ţ iunilor 
propuse: 

Va fi stabilită  ulterior prin normative specifice in vigoare. 

2.3.6. nevoi/solicit ă ri funcţ ionale specific: 
Construc ţ ie nouă  care s ă  corespund ă  tututor cerin ţ elor pentru Securitate la incendiu ş i 

să  asigure utilit ăţ ile necesare pentru toate cl ă dirile Spitalului Jude ţ ean de Urge* Slobozia; 

2.3.7. corelarea solu ţ iilor tehnice cu condi ţ ionă rile urbanistice, de protec ţ ie a mediului ş i a 
patrimoniului zonă  protejat ă : 

Se va face conform certificatului de urbanism ş i avizelor solicitate prin acesta. 

2.3.8. stabilirea unor criterii clare in vederea solu ţ ionă rii nevoii beneficiarului: 
Structur ă  dimensionată  corespunz ă tor, ţ inandu-se searna de teren, importan ţ a 

construcţ iei, pozi ţ ionare. 

2.4. Cadrul legislativ aplicabil si impunerile ce rezult ă  din aplicarea acestuia: 

- HG. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare i con ţ inutul-cadru al 
documentaţ iilor tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investi ţ ii 
finanţ ate din fonduri publice; 

- Legea nr.10/1995 cu complet ă rile ş i modifică rile ulterioare cu privire la calitatea in 
construcţ ii; 

- Legea nr. 350/2001 privind amenajrea teritoriului si urbanismul consolidat ă  cu 
modifică rile si completă rile ulterioare; 

- Hotă rke nt. 273/ 14 iunie 1994, actualizat ă , privind aprobatea Regulamentului de 
recep ţ ie a lucră rilor de construc ţ iilor ş i instalaţ iilot aferente acestora; 

- Legea 50/1991, republicat ă , privind autorizarea execut ă rii lucr ă rilor de construc ţ ii, cu 
complet ă rile ş i modific ă rile ulterioare; 

- Ordinul 83972009 pentru aprobarea Normelor rnetodologice de aplicare a Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea execut ă rii lucrdrilor de construc ţ ii; 

- Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului ş i urbanismului; 
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- Ordinul nr. 233/26 februarie 2016 privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului ş i urbanismului si de 
elaborare ş i actualizare a documenta ţ ii1or de urbanism; 

- Hotă rarea nr, 525/27 iunie 1996 privind aprob  area Regulamentului general de 
urbanism; 

- Hotă ră rea nr. 925/1995 privind Regulamentului de verificare ş i expertiz ă  tebnic ă  de 
cahtate a proiectelor, a execu ţ iei lucră rilor ş i construc ţ iilor; 

- Hotă rarea nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in 
construcţ ii; 

- Cod de proiectare seismic ă  Partea I - Prevederi de proiectare pentru cl ă diri, indicativ 
P 100-1/2006; 
Cod de proiectare seismic ă  — Partea I - Prevederi de proiectare pentru cl ă diri, indicativ 
P 100-1/2013; 

- Normativ privind proiectarea cl ă dirilor civile din punct de vedere al cerin ţ ei de 
siguranţă  in exploatare indicativ NP 068-02; 
Normativ privind adaptarea cl ă dirilor civile ş i a spaţ iu1ui urban aferent la nevoile 
individuale ale persoanelor cu handicap indicativ NP-051-2012, revizuire NP-
051/2000; 

- P118/1999 — Nonnativ de siguranţă  la foe a construc ţ iilor; 
- Cod de proiectare seismic ă  - Partea a II1-a Prevederi pentru evaluarea seismic ă  a 

cl ă dirilor existente, indicativ P 100-3/2008; 
- Alte legi  in vigoare; 

Director Executiv DISP 
CRISTIAN VLAD 

IL(A64 
intocant 

Florian PiRJOLEA 
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