
TEMA DE PROIECTA Ĺ . 

Anexa la Hotă rarea Consiliutui Judetean Ialonaita 
nr.  4-04  din  zg. . 	. 2021 

1. Inforrnatii generale 
1.1. Denumirea obiectivului de investitii: Reorganizare incint ă  muzeu. 

1.2. Ordonator principal de ereclite/investitor: 
Presedintele Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a 

1.3. Ordonator de credite (secundar, ter ţ iar): 
Managerul Muzeului Tudtean Ialomita 

1.4. Beneficiarul investi ţ iei: Muzeului Jude ţean Ialomita 

1.5. Elaboratorul temei de proiectare: 
Muzeul Judetean Ialomi ţa 

2. Date de identificare a oblectivului de investitii 
Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si/sau al construc ţ iei existente, 

documenta ţ ie cadastral ă : 
Terenul pe care va fi efectuată  investitia se află  In domeniul public al Jude ţului Ialomita. 

• Imobilul se află  in patrimoniul Consiliului Judetean Ialomita prin  HG. 1353 din 27 decembrie 
2001 - Inventarul bunurilor care aparţ in domeniului public al Consiliului Judeţ ean Ialorni ţ a, 
Anexa nr. 1, poziţ ia 4 ş i se and in domeniul public al acestuia prin Hot ă rarea  or.  4 din 
27.02.2009. 

• Imobilul este situat in intravilanul localităţ ii Slobozia, strada Matei Basarab, nr. 30 ş i are 
urmă toarele elemente de identificare: 

• Sediu Muzeu, este compus din corpul A si carpal B unite printr-un hol de treeere, cu 
suprafata de 751 mp. 

• Constructie anex ă  (garaj), suprafa ţă  de 20 mp. 
• Constructie anex ă , suprafat ă  25 mp. 
• Curte imobil: suprafat ă  3323 mp 

2.2. Particularit ăţ i ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea 
obiectivului de investi ţ ii, dup ă  caz: 
a) descrierea succint ă  a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, suprafata 

terenului, dimensiuni in plan): 
Amplasamentul propus pentru anaenajare este situat in intravilanul localit ăţ ii Slobozia, strada Matei 

Basarab, nr. 30. Imobilul este inscris in CF nr. 3371 Slobozia„ suprafata din acte 3.985 m2, suprafata 
mă surată  3323 m2, categoria de folosinţă  cur ţ i construetii. Terenul este situat in intravilan, se afl ă  In 
domeniul 'public al judetului lalomita, cu notarea dreptului de administrare In favoarea Muzeului 
Judetcan lalomita, avand functiunea de curte a Muzeului Judetean 

b) relatiile cu zone invecinate, acces -uri existente si/sau c ă i de acces posibile: 
Vecină tă ti: 
Nord: Bulevardul Matei Basarab, 
Sud: imobil D.G.A. S .P.C. Ialomi ţ a, 
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Est: Ansamblul 48 de apartamente, 
Vest: Bloc D3. 
Accesul la obiectiv se face prin Bulevardul Matei Basarab (est). Accesul auto se face prin latura de 
est. 

c) surse de poluare existente in zon ă : 
Nu sunt activităţ i care condue la poluarea zonei; 

d) particularităţ i de relief: 
Relief plat; 

e) nivel de echipare tehnico-edilitar ă  al zonei ş i posibilităţ i de asigurare a utilit ăţ ilor: 
Imobilul are acces la utilit ăţ i: ap ă  ş i canalizare, energie electric ă , alimentarea cu gaze naturale, 

telecomunica ţ iile prin racordarea cl ă dirilor la re ţ elele publice de ufilit ăţ i existente in zonă . 

existenta unor eventuale re ţ ele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/ protejare: 
Nu există  reţ ele edilitare care ar necesita relocarea din amplasament; 

g) posibile obligatii de servitute: 
Nu sunt obligatii de servitute 

h) conditionă ri constructive determinate de starea tehnic ă  ş i de sistemul constructiv al unor 
constructii existente in amplasament, asupra c ă rora se vor face luer ă ri de interventii, dap ă . caz 
Nu este cazul 

i) reglementă ri urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor 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 certificatul de urbanism. 

j) existenţ a de tnonumente istorice/de arhitectur ă  sau situri arheologice pe amplasament sau in zona 
imediat invecinat ă ; existen ţ a conditionă rilor specifice in cazul existen ţ ei unor zone protejate sau de 
protectie: 
Nu este cazul. 

2.3. Descrierea succint ă  a obiectivului de investitii propus din punct de vedere tehnic ş i functional: 
a) destinatie ş i functiuni: 
Amenajarea cur ţ ii Muzeului prin luer ă ri de peisagistic ă , decorative ş i revitalizare functional ă : 
Lueră ri de imprejmuire (gard), 
Lueră ri de amenaj ă ri exterioare (trotuare, pavaje, alei, plantatii, mobilier exterior, etc), 
Amenajare peisagistic ă  (alei, spatii verzi), 
Amenajare spatii destinate activit ăţ ilor culturale ş i de loisir, 
Arnenajare spatiu de expozi ţ ii tematiee, evenimente culturale si petrecere a timpului liber gratuit 

pentru comunitate ş i vizitatori. 

b) earacteristici, parametri ş i date tehnice specifice, preconizate : 
Realizarea unei alei senzoriale pentru atragerea publicului de la varste fragede; 
Reamenajarea zonei verzi cu mobilier urban, stalpi de iluminat etc.; 
Realizarea gardului institu ţ iei intr-o manier ă  cat mai sugestivă  cu specificul institutiei; 
Refacerea cotei altimetrice unice  prim adaos de material de construc ţ ie (p ă mant, pietri ş , nisip); 
Realizarea unei expozi ţ ii in aer liber care const ă  in reconstituirea unor structure de locuire (case) la 
scara de 1:1, atestate prim s ă pă turile argeologice ( epocile preistorice ş i evul mediu); 
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Realizarea unui spatiu expozitional (aer liber) care s ă  ofere publicului accesul facil la colec ţ iile 
muzeului. 
Realizarea unei h ă rti interactive, in relief, care s ă  prezinte publicului monurnente istorice ş i situri 
arheologice din jude ţ ul Ialomita; 
Realizarea unui panou informatic, digital care s ă  cuprindă  informaţ ii despre taxele de vizitare 
activită t i le institutiei; 
Realizarea unui spatiu confectionat din materiale ware, de tip teras ă  acoperit ă , necesar pentni 
desfăş urarea activit ă tilor cu publicul( noaptea muzeelor, proiec ţ ii, filme, etc). Men ţ ionă m că , la 
mornentul actual, Muzeul Jude ţean lalomita nu dispune de un spa ţ iu special amenajat pentru 
desfă surarea urtor astfel de activit ă ti. Consideră m că  spaţ iul ar trebui s ă  aibă  o capacitate de 40 de 
scaune; 
Realizarea unor chio ş curi din lemn, destinate expunerii unor produse de tip mestesug ă rese ş i artizanal. 
Montarea unor panouri pe care putem aplica imagini de colorat cu tematica etnografic ă ; 
Montarea unui panou pentru fotografii cu imagini ş i diverse decupaje. 

c) nivelul de echipare, de finisare ş i de dotare, exigente tehnice ale construc ţ iei in conforrnitate cu 
cerintele func ţ ionale stabilite prin reglement ă ri tehnice, de patrimoniu ş i de mediu in vigo are 

Va fi stabilit in urma solutiilor care vor rezulta In urma studiului de fezabilitate. 

d) numă r estirnat de utilizatori: 4.000/ an. 

e) durata minimă  de functionare, apreciat ă  corespunz ă tor destinatiei/functiunilor propuse: 
Sc preconizeaz ă  o durată  minima de functionare de 10 ani pentru obiectivele propuse. 

I) nevoi/solicită ri functionale specifice: 
Conform punctului c). 

g) corelarea solutiilor tehnice cu condition ă rile urbanistice, de protectie a mediului ş i a 
patrimoniului zon ă  protejat ă : 
Corelare cu conditionarile urbanistice: aspectul arnenaj ă rilor va fi astfel controlat, Inca să  
pastreze nivelul de calitate artistica i tehnic ă  relativa manifestat ă  in cl ă dirile existente. 

Corelare cu condition ă rile de protectie a mediului 
Asigurarea protec ţ iei mediului inconjurator se realizeaz ă  prin interzicerea urm ă toarelor activit ăţ i: 
• evacuarea  în atmosferă  a substantelor d ă ună toare peste limitelc stabilite prin reglement ă rile 

specifice; 
• aruncarea sau depozitarea de ş eurilor menajere in afara amplasamentelor autorizate; 

• producerea de zgornote i vibratii cu intensitate peste limitele admise prin normele legale. 

Protectia acrului 
In perioada de execu ţ ie vor fi generate in aer ernisii nesemnificative, de la autovehiculele utilizate 
pentru transportul materialelor ş i utilajlele/ unelte utilizate pentru punerea in opera a materialelor. 
In perioada de operare nu vor fi generate emisii in aer, nu vor fi generate zgomot i vibratii. 
Protectia apei $i solului 
In perioada de exeeu ţ ie nu vor ft folosite substante chimice sau periculoase, de aceea se 
preconizeaz ă  că  nu va exista impact asupra solului sau a apelor. in perioada de operare vor fi 
generate ape uzate menajere, care vor fi deversate in reteaua de canalizare menajer ă  existenta. 
Evacuarea deseurilor si a gunoaielor 
Conform prevederilor HG 856/2002 privind evidenta gestiunii de ş eurilor i pentru aprobarea listei 
cuprinzand de ş eurile, inctusiv cle ş eurile periculoase, antreprenorul lucr ă rii va incheia un contract cu 
a firma specializat ă  care va asigura transportul ş i valorificarea de ş eurilor prin operatori autorizati. 
Modul de gospod ă rire a de ş eurilor in perioada de executie: 
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Manager, 
Dr. Flo 
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• de ş eurile menajere vor fi colectate in interiorul organiz ă rii de ş antier in loc special de depozitare 
ş i separate in containere tip pubel ă ; 
• de ş eurile reciclabile precum cele din portelan, fontă , metalice, materiale plastice, hartie ş i carton 
(ambalaje) vor fi colectate selectiv ş i se vor depozita temporar in cadrul organiz ă rii de ş antier, fund 
valorificate ulterior prin unit ă ti specializate. 
Pentru reducerea  i evitarea gener ă rii unor tipuri de de ş euri in perioada de execu ţ ie a lucră rilor vor 
fi luate mă suri precum: 
• mentinerea utilajelor ş i mijloacelor de transport in stare build de functionare, av ă'nd reviziile 
tehnice i schimburile de ulei efeetuate in ateliere specializate. in perioada de operare vor fu 
generate doar de ş euri menaj ere, care vor fi depozitate in pubele din PVC pan ă  la preluarea de c ă tre 
furnizorul de servicii de salubritate. 

Corelare cu condition ă rile de proteetie a patrimoniului 
Nu este cazul. 

h) stabilirea unor criterii clare  în vederea solutionă rii nevoii beneficiarului: 
Structur ă  dimensionată  corespunz ă tor, tină ndu-se seama de teren, importanta eonstructiei, 

pozitionare. Date fiind amplasarea in imediata apropiere de centrul ora ş ului, invecinarea cu sediile 
Prefecturii, Consiliului Jude ţ ean Ialomita ş i Primă riei, precum ş i accesul facil at ă t cu mijloacele de 
transport in comun cat i pe jos, Muzeul Judetean Ialomita intruneste toate conditiile pentru a Ii 
recunoscut drept institutie cultural ă  de referint ă . Al ă turi de func ţ iunea sa ş tiinţ ific ă  i educativă , Muzeul 
Judetean Ialomita dore ş te s ă  devină  un centru important in desf ăş urarea activit ăţ ilor culturale, 
transform ă nd astfel timpul petrecut aici intro experient ă  unică . 

2.4. Cadrul legislativ aplicabil ş i irnpunerile  cc rezult ă  din aplicarea acestuia: 
La elaborarea docurnentatiei tehnice de proiectare, se vor respecta cerintele actelor legislative In 
vigoare In domeniul construc ţ illor, enumerate neexhaustiv în continuare: 

D Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, cu complet ă rile ş i modifică rile ulterioare; 
D Legea 50/1991 privind autorizarea lucr ă rilor de construetii, republicat ă , cu complet ă rile ş i 

modific ă rile ulterio are ; 
▪ Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Norrnelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991; 

HG 90772016 privind etapele de elaborare i con ţ inutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi ţ ii finan ţate din fonduri publice; 

• Legea 184/2001 privind organizarea ş i exercitarea profesiei de arhitect; 
HG 932/2010 pentni. aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 18472001; 

D HG 492/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calit ă tii in 
construc ţ ii; 

D HG 273/1994 privind aprobarea Regularnentului de recep ţ ie a lucr ă rilor de constructii ş i 
instalaţ ii aferente acestora, modificat ă  prin HG 343/ 2017; 

• H.G. nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pentru. aprobarea Regulamentului privind verificarea ş i 
expertizarea tehnic ă  a proieetelor, expertizarea tehnic ă  a execu ţ iei lucră rilor ş i a construc ţ iilor, 
precum ş i verificarea calit ă tii lucră rilor executate; 

• alte acte normative in vigoare. 

Intocmit, 
Consi Her juridic 

na Stere 
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