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A. Piese scrise. 

I. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE 
INVESTIŢII: 

1. Denumirea obiectivului de investiţii; 
“REABILITARE SI MODERNIZARE DISPENSAR MEDICAL UMAN LOC. 
PAUCEA, COM. BLAJEL, JUD. SIBIU” 

2. Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul): 
Judet Sibiu, sat Paucea, Comuna Blajel, nr. 174A 

3. Ordonator principal de credite/investitor; 
COMUNA BLAJEL 

4. Ordonator de credite (secundar/terţiar); 
Nu este cazul. 

5. Beneficiarul investiţiei; 
COMUNA BLAJEL 

6. Elaboratorul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie:  
Proiectant general: S.C. ARCANA CIVIL ENGINEERING S.R.L. 
sediu social: loc. Sardu Nirajului, nr. 11A, jud. Mures 
punct de lucru: loc. Tg. Mures. Str. Muncitorilor, nr. 3/1, jud. Mures  
Cod CAEN: 7112 - Activități de inginerie și consultanța tehnică legate de acestea 
Consultant:S.C. MEDIA MARKETING S.R.L.  
sediu social : Tîrgu-Mureș, str. Zărnești, nr. 1, punct de lucru: Tîrgu-Mureș, str. Iuliu 
Maniu nr. 3, tel./fax 0265-250480 
Cod CAEN: 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management.  
Faza de proiectare: DALI 

II. SITUAŢIA EXISTENTĂ ŞI NECESITATEA REALIZĂRII 
LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII: 

1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri 
instituţionale şi financiare: 
Proiectul urmareste implementarea legislatiei si a politicii Uniunii Europene cu privire la 

dezvoltarea infrastructurii necesare pentru cresterea nivelului de trai al cetatenilor din Comuna 
Blajel, jud. Sibiu prin cresterea calitatii serviciilor specifice unui dispensar medical uman. 

Proiectul de renovare și modernizare a dispensarului din satul Paucea este un proiect ce se 
încadrează în obiectivele PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ.  

PNDL reprezintă sursa principală de finanţare pentru infrastructura locală şi are la bază 
principiul conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set minim de 
servicii publice (10S), în domeniile: sănătate, educație, apă – canalizare, energie termică și 
electrică, inclusiv iluminat public, transport / drumuri, salubrizare, cultură, culte, locuire 
și sport.Prin reabilitarea si modernizarea dispensarului medical uman din localitatea Paucea se 
vor asigura servicii optime in domeniul sanatatii. 

Investiția va avea un impact pozitiv asupra starii de sanatate a populatiei din zona prin 
asigurarea unor conditii optime privind consultatiile asigurate de catre medicii de familie. 
Beneficiarul proiectului este Comuna Blajel.  

Proiectul este de tipul modernizarea, renovarea și/ sau dotarea dispensarelor 
medicale umane. 

Investitia este in corelare cu Planul de dezvoltare a judetului Sibiu, pentru perioada 2014 
-2020, aprobat prin Hotarare a Consiliului Judetean Sibiu si se incadreaza in prioritatea de 
investitii „Cresterea standardului de viata al locuitorilor din zonele rurale din judet, prin 
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dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare, educationale, sociale, culturale, de sanatate si 
agremen”. 

 
2. Analiza situaţiei existente şi identificarea necesităţilor şi a deficienţelor: 

Comuna Blajel este situatăla 65 km de Sibiu si 9 km de Medias si 15km de municipiul 
Tarnaveni,in bazinul hidrografic al Tarnavelor, singurul curs de apă, a cărui debit redus este 
folosit pentru irigarea unei suprafete arabile de 10 ha, fiind Valea Blăjelului. Deo parte a 
Blăjelului este situat Dealul Furcilor, iar de alta Chiciura Baznei. Relieful este variat, favorabil 
vegetatiei lemnoase, care a favorizat formarea tipurilor de sol podzolic.Comuna se compune din 
urmatoarele sate:Blajel,Paucea si Romanesti. 

Comuna Blajel aparține județului Sibiu, are o suprafața administrativă de 34kmp, este 
situată în nordul județului și se învecinează cu următoarele comune: 

-la nord: Romanesti 
-la sud: Medias 
-la vest: Bazna 
-la est: Paucea 
Populația totală a comunei este de 2248 locuitori conform rezultatelor finale ale 

recensământul populației realizat in anul 2011. 
Comuna Blajel se situează în spațiul rural,in partea nordica a judetului Sibiu. 
Circulația și transportul se desfaşoară pe cale rutieră. Comuna Blajel, este străbatută de 

căi rutiere de interes județean, dotate cu îmbrăcământ asfaltic. Străzile localităților comunei sunt 
pietruite. 

Prin prezenta documentatie se propune realizarea unor lucrari de reabilitare si 
modernizare a cladirii dispensarului din localitateaPaucea. 

Localitatea este situată la nord de municipiul Medias, la o distanță de 7 km de aceasta, 
pe raul Valea Lunga, un afluent al Târnavei Mari. 

Dispensar medical uman Paucea: 
Ca si conformare structurala avem o serie de neconformitati in lumina standardelor si 

supernormativelor actuale: marcile de mortare sunt mai slabe decat cele minimale prevazute, 
incaperilor, zidaria nu este confinata conform normativului de zidarie etc. Dar cu toate aceste 
lucruri taxate de normative, cladirea nu a suferit degradari, este in stare buna. Desigur ca avem si 
zona seismica slaba. 

Ca si arhitectura, cladirea nu prezinta detalii de arhitectura sau ornamente specifice 
vreunui stil arhitectural. Este un stil simplist, obiectiv, in care primeaza functiunea. Constructiile 
proiectate in acest stil se caracterizeaza prin planuri organizate functional.Constructia a suferit 
actiunea cutremurelor ce au avut loc de la executia cladirii si pana in prezent la o intensitate mica 
spre medie. Epicentrul principalelor cutremure ce au avut loc pe durata de existenta a cladirii 
analizate s-au situat in zona Vrancea, la o distanta considerabila de amplasamentul acesteia.  

Trebuie remarcat totusi faptul ca, desi fiind neconformata seismic dupa ultimele 
standarde, normative si supernormative in vigoare si fara o alcatuire constructiva 
corespunzatoare, in lumina actualelor reglementari, constructia a avut o comportare relativ buna 
la aceste cutremure in sensul ca nu a suferit degradari majore din seism.Accesul pentru 
persoanele cu dizabilitati locomotorii nu este asigurat, neexistand rampe special amenajate. 

Sistemul de incalzire existent este vechi. Incalzirea se realizeaza cu sobe de fonta pe 
lemne. Instalatia electrica este veche si prezinta pericol in exploatare.  

 Cladirea prezinta degradari ale elementelor nestructurale produse de lipsa reparatiilor 
curente, de infiltrari ale apei meteorice, de lucrari de interventie necorespunzatoare. Aceste 
degradari au fost favorizate si de vechimea constructiei dar si de modificarile aduse in timp.  

In urma vizitei pe amplasament nu s-au constatat degradari majore la structura de 
rezistenta existenta a cladirii analizate. Avem mai multe neconformitati in lumina actualelor 
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normative in vigoare, mai multe elemente degradate local, mai ales la nivelul sarpantei si 
planseului de lemn dar si unele elemente nestructurale.  

La analiza la fata locului s-au constatat urmatoarele:  
 Fata de normele actuale de proiectare avem o serie de necoformitati ce se regasesc 

mai ales la nivel de proiectare si anume:  
- zidaria este realizata cu mortar de var; 
- lipsesc elementele de beton armat pentru confinarea zidariei; 
- Peste parter nu avem un planseu rigid; 

Evident ca neconcordantele fata de prescriptiile actuale nu pot fi puse pe seama unei 
proiectari si executii defectuoase. Pe vremea aceea normativele erau mult mai ingaduitoare sau 
chiar nu existau. 

 Sarpanta de lemn are unele elemente degradate si neconforme. 
 Sistemul de preluare a apei de pe invelitoare este degradat, jgheaburile nu au panta 

corecta, burlanele nu sunt canalizate corespunzator nu este un sistem canalizat. Apa 
se scurge aproape de cladire, chiar la baza acesteia in unele locuri; 

 Cosurile de fum prezinta degradari a zidariei, la partea superioara, peste sarpanta; 
 Streasinile acoperisului sunt degradate; 
 Planseul de lemn peste parter are elementele degradate; 
 Toate elementele din lemn nu sunt protejate impotriva agentilor biologici si impotriva 

incendiilor. 
 Finisajele exterioare sunt invechite, uzate moral si fizic.  Avem mai multe locuri cu 

tencuieli cazute; 
 Finisajele interioare sunt de asemenea invechite, uzate moral si fizic in anumite zone 

ale cladirii; 
 Nu avem trotuare de protectie in jurul cladirii realizate etans pe tot perimetrul 

acesteia. Pamantul este dus pana la cladire pe multe zone; 
 Cladirea nu este termoizolata corespunzator in toate zonele, asa cum este prevazute 

de noramtive;  
 Unele tamplarii interiorare si exterioare sunt realizate din lemn simplu cu geam 

simplu si sunt degradate; 
 Sistemele de instalatii sunt invechite si neperformante.  
 Scarile exterioare de acces inspre cladire sunt degradate; 
 Unele pardoseli sunt invechite si neperformante. Avem pardoseli din dusumele 

dispuse pe un strat de umplutra. Dusumelele sunt invechite, uzate, etc.; 
Capacitatea dispensarului este de 16 persoane, din perspectiva reglementarilor privind 

siguranta la incendiu, aceasta nu se considera a fi o sala aglomerata, in concluzie nu se impun 
realizarea unor instalatii specifice de stingere a incendiilor, acestea lipsind si in prezent. Se 
impune realizarea unor instalatii pentru iluminatul de siguranta. 

Observăm așadar starea degradată a dispensarului uman, ce nu oferă în prezent condiții 
optime și la standarde europene pentru desfășurarea activitățlor medicale din comună.  

Odată cu realizare proiectului „REABILITARE SI MODERNIZARE DISPENSAR 
MEDICAL UMANLOC. PAUCEA,COMUNA BLAJEL,JUDET SIBIU” se vor oferi 
condițiimoderne pentru desfășurarea adecvata a sistemului sanitar in mediul rural.Datorită noilor 
facilități sistemul sanitar local putem spune ca va fi unul imbunatatit si corespunzator normelor si 
cerintelor in vigoare ale anului curent. 

3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 
Toate cele mai sus enumerate, arată următorul lucru: dispensarul uman din 

localitateaPaucea, comuna Blajel, nu mai corespunde întru-totul din punct de vedere al 
funcțiunilor proiectate, neputând asigura cerințele esențiale de existență și calitate în construcții, 
conform normelor în vigoare și că investiția este absolut necesară. 
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Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, comuna Blajel, a ajuns în spațiul 
european și are ca obiectiv formarea unui viitor, care pe deoparte prin concordanță cu politicile și 
teoriile europene de dezvoltare rurală și teritorială să poată răspunde durabil problemelor 
sanitare. 

Proiectul este prevăzut în Strategia de Dezvoltare Locală, fiind conceput în baza Planului 
Urbanistic General, respectândarhitectura specifică locală. 

Beneficii: - imbunatatirea si revigorarea serviciilor medicale din mediului rural. 
Dispensar medical uman comuna Blajel: 
Dispensarul uman are o suprafata construita de 84mp si va avea functiuni specifice pentru 

a asigura consultatii si/sau tratamente medicale pentru populatia arondata acestei zone. 
In acest sens se propune realizarea de spatii pentru serviciile de medicina de familie. 
Tipuri de spatii propuse in cladire: 
-cabinet medicina de familie si anexe 
-sala de asteptare 
-grupuri sanitare pentru pacienti 
-camera tehnica 

III.DESCRIEREA CONSTRUCŢIEI EXISTENTE: 
1. Particularităţi ale amplasamentului: 

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, 
suprafaţa terenului, dimensiuni în plan); 

Amplasare în zonă 
Dispensar medical uman localitatea Paucea: 
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Activități specifice zonei: 
♦ Exploatarea lemnului 
♦ Cultivarea plantelor 
♦ Creșterea animalelor: bovine, ovine, caprine, porcine, păsări 
♦ Comerț 
♦ Prestări servicii 
♦ Construcții. 
♦Tursim 
 Comuna Blajel un bogat potențial turistic. 
Obiective turistice: 
– Monumentul Eroilor din al Doilea Război Mondial 
Suprafata: 3402 ha 
Intravilan: 191 ha 
Extravilan: 3211 ha 
Populatie: 2227 
Gospodarii: 820 
Nr. locuinte: 820 
Nr. gradinite: 2 
Nr. scoli: 2 
Numele localitatilor aflate in administratie: 
Paucea, Romaneşti 
Activitati specifice zonei: 
-Agricultură 
-Creşterea animalelor 
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Activitati economice principale: 
-Industrie: producere subasamble centrale termice 
-Agricultură: ciupercărie 
Obiective turistice: Monumente ale naturii "Dealul furcilor" şi "Movilele de la Paucea", 

obiective evidenţiate în proiectul Naţional "Natura 2000". 
Evenimente locale: 
-Organizarea de activităţi culturale: 
-Festivalul folcloric şcolar "Moştenire din bătrâni" 
-Ziua recoltei şi expoziţie de animale 
Imobilul teren situat in intravilanul comunei Blajel,sat Paucea,conform inventarului 

domeniului privat,aflat in administrarea comunei Blajel.Situat in zona case de locuit si functiuni 
complementare. Zona protejata-NU; Ínterdictii de construire-NU; Zona declarata de interes 
public - NU. 

 Situatie existenta-teren de constructii. 
 Situatie propusa- reabilitare si modernizare dispensare medical uman loc. Paucea, 

com.Blajel, jud Sibiu. Zona de locuinte de tip rural cu functiuni,complementare si constructii 
edilitar sociale. Se pot autoriza locuinte individuale si functiuni complementare, adaosuri, 
mansardari, supraetajari, anexe. 

 Cladirea a fost dobandita in 1987. Anul constructiei conform expertizei tehnice se 
preconizeaza a fi cu aproximativ 50 de ani in urma. 

 Vecinătăţile importante ale imobilului sunt: 
- la SUD:  strada; 
- la VEST : strada; 
- la NORD :  Teren proprietate privata + constructii; 
- la EST: Teren proprietate privata + constructii; 
Cladirea dispensarului uman este amplasata în partea centrală a satului, localizarea exactă 

putându-se observa prin cercul rosu din imaginea de mai sus. Terenul pe care este amplasata 
cladirea este un teren drept fara pante semnificative din punct de vedere structural.  

b) datele seismice şi climatice; 
Date privind seismicitatea: Conform “Normativului pentru proiectarea antiseismica a 

construcțiilor” P100-2013,  amplasamentul se gãsește in zona seismica cu urmãtoarele 
caracteristici:  

accelerația de proiectare ag = 0,20 g  
perioada de colt Tc = 0.7 secunde 

 
Avand in vedere faptul ca prezenta documentatie se refera la o constructie realizata 

inainte de anul 2006, incadrarea in zona seismica se face conform Normativului pentru 
proiectarea antiseismica a construcțiilor” P100-2006, astfel pentru calcularea fortei seismice se 
iau in considerare urmatoarele date:  

accelerația de proiectare ag = 0,15 g  
perioada de colt Tc = 0.7 secunde 

 
Date privind zona climatica:  
Localitatea se încadrează în caracterul continental moderat al unității fizico-geografice. 

Elementele climatice prezintă variații valorice în funcție de anotimp. Temperatura medie anuală 
este 8,5°C. 
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 Conform hartii cu zonarea climatica a Romaniei din imaginea de mai sus, amplasamentul 

se afla in zona IV, cu temperatura exterioara de calcul de -21°C. 
Valorile medii ale temperaturii exterioare conf. SR 4839 sunt: 
Valorile medii ale 

temp. ext. 
I -4.0 
II -1.1 
III 3.8 
IV 9.4 
V 14.2 
VI 17.1 
VII 18.7 
VIII 18.1 
IX 14.4 
X 8.9 
XI 3.7 
XII -1.1 

 
Din punct de vedere al încãrcãrilor din zãpadã, conform CR 1-1-3-2012 - Cod de 

proiectare. Evaluarea acțiunii zãpezii asupra construcțiilor, amplasamentul se afla in zona cu 
urmãtoarele caracteristici: 

încãrcarea de referința din zãpadã s0,k = 150 kgf/mp 
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Din punct de vedere al încãrcãrilor din vânt, conform CR 1-1-4-2012 - Cod de proiectare. 
Bazele proiectãrii si acțiuni asupra construcțiilor. Acțiunea vântului, amplasamentul se afla in 
zona cu urmãtoarele caracteristici: 

presiunea de referința a vântului qref = 0.4 kPa 

   d) studii de teren 
(i) studiu geotehnic pentru soluţia de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor 

tehnice în vigoare; 
Nu a fost realizat un studiu geotehnic, neconsiderandu-se a fi necesar avand in vedere 

starea tehnica a cladirilor si faptul ca nu se vor realiza extinderi ale acestora. 
   (ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate 

ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz; 
Studiile topografice au fost executat de un topograf autorizat ANCPI. Suprafata 

imobilelor a fost determinata prin puncte si a fost calculata analitic. Sistemul de coordonate 
utilizat : Stereo 1970. Legarea la sistemul national de coordonate s-a facut cu GPS.  Studiul 
cuprinde planul de situatie, scara 1 : 500 si plan de incadrare in zona, scara 1 : 5.000 si sunt 
prezentate anexat prezentei documentatii. 

 
Dispensar uman comuna Blajel: 
Nu s-au realizat alte studii, considerandu-se a nu fi necesare in aceasta faza. 

   e) situaţia utilităţilor tehnico-edilitare existente; 
Cladirea este bransata la urmatoarele utilitati tehnico-edilitare existente care deservesc 

localitatea: 
- reteaua de alimentare cu electricitate a localitatii; 
- reteaua de alimentare cu gaze naturale. 

In localitate exista retele de alimentare cu apa si canalizare, dar cladirea nu este racordata 
la acestea. 

   f) analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv 
de schimbări climatice ce pot afecta investiţia; 
 

Nu este cazul. In zona nu s-au inregistrat alunecari de teren, inundatii sau alte schimbari 
climatice. 

   g) informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură 
sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa 
condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate. 

Pe amplasamente nu exista cladiri care sa fie inregistrate pe Lista Monumentelor 
Istorice. Amplasamentele nu se afla in zona de protectie a vreunui monument. 

 
2. Regimul juridic 

   a) natura proprietăţii sau titlul asupra construcţiei existente, inclusiv servituţi, 
drept de preempţiune; 

Nu exista inscrieri cu privire la sarcini. In concluzie nu exista servituti sau drepturi de 
preemptiune inregistrate in vreun act oficial valabil. 

 
b) destinaţia construcţiei existente: 
Pe teren este amplasat 1 corp de cladire a carui destinatie este dispensar medical uman.  
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Destinatia cladirii este de dispensar uman si cuprinde urmatoarele spatii:  
- La demisol exista o magazie. 
- La parterexista o terasa de acces o sala,sala de asteptare si sala de consultatii. 
Constructia a fost dobandita in anul 1987. 

   c) includerea construcţiei existente în listele monumentelor istorice, situri 
arheologice, arii naturale protejate, precum şi zonele de protecţie ale acestora şi în zone 
construite protejate, după caz; 

Cladirea de pe amplasament nu este inscrisa pe Lista Monumentelor istorice, iar 
amplasamentul nu se afla in zona de protectie a vreunui monument istoric. 

Nu se cunoaste existenta vreunor situri arheologice pe amplasament sau in apropierea 
acestuia. Amplasamentul este in intravilan si nu se afla in zona vreunei arii protejate sau in zona 
de protectie a vreuneia. 

   d) informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după 
caz. 

Conform Planului Urbanistic General aprobat prin HCL nr. 8/2000 si 9/2013, prelungit 
prin HCL nr. 84/2015folosinta actuala este„curte cu constructii” teren edificat, imobilul este 
situat in intravilanul localitatii Paucea, imobilul se afla in zona de locuinte de tip rural cu 
functiuni complementare si constructii edilitar sociale. 

 
3. Caracteristici tehnice şi parametri specifici 

a) categoria şi clasa de importanţă; 
In conformitate cu legea 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si 

completarile ulterioare, P100-1-2013 si H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente 
privind calitatea in constructii, categoria de importanta si clasa de importanta a cladirii analizate 
este urmatoarea: 

 
categoria de importanta  C 
clasa de importanta a constructiei  III 

b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz; 
Nu este cazul. 

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcţie; 
Anul constructiei este ~1960, cu aproximativ 50 de ani in urma. 

d) suprafaţa construită; 
Suprafata construita existenta = 74.60 mp. 

e) suprafaţa construită desfăşurată; 
Suprafata construita desfasurata existenta = 107.4mp. 

f) valoarea de inventar a construcţiei 
Conform Listei activelor fixe – domeniul privat al comunei Blajel, la poziția 65, la data 

de 31.08.2017, dispensarul medical uman are o valoare de inventar de 133905,94 lei si apartine 
domeniului privat al comunei. 
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   g) alţi parametri, în funcţie de specificul şi natura construcţiei existente. 
Cladirea dispensarului uman are urmatoarele caracteristici: 
- suprafata: 
Suprafata construita:    74.60mp 
Suprafata construita desfasurata:  107.4 mp; 
Suprafata utila:    83.59 mp 

PARTER - existent 
NR. 

CRT. 
FUNCTIUNE UM 

SUPRAFATA 
UTILA 

1 Sala mp 26.15 
2 Sala de asteptare mp 16.81 
3 Sala de consultatii mp 17.22 

Total parter mp 60.18 
 
 

Demisol - existent 
NR. 

CRT. 
FUNCTIUNE UM 

SUPRAFATA 
UTILA 

1 Magazie mp 23.41 

Total etaj mp 23.41 
 
- caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacitati): 
Caracteristicile constructiei existente: 
Functiunea:   Dispensar uman; 
Regim de inaltime:  Demisol+Parter 
Hmax coama:  +5.90 m fata de cota ± 0,00 (cota pardoselii finite de la parter) 
H streasina :   +2.55 fata de cota ± 0,00 (cota pardoselii finite de la parter) 
Suprafata teren:  505 mp; 
Numar constructii aflate pe teren:    1 corp de cladire  
Dimensiuni gabarit:      11.07x9.125 m 
Capacitate 16 persoane. 
Procent  si coeficient - situatie existenta 

 Bilanţul teritorial şi caracteristicile construcţiilor existente se prezintă astfel: 
 Suprafaţa totală a terenului: SU= 505,00 mp  
Suprafaţa construită:    SC= 74.60 mp; 
Suprafaţă desfăşurată:    SD= 107.40 mp; 

  Procentul de ocupare a terenului  - POT – existent = 15 % 
Coeficientul de utilizare a terenului - CUT – existent = 0,21 

 Gradul de ocupare al terenului (POT), precum şi coeficientul de utilizare a terenului 
(CUT) sunt cele prescrise de Legea Urbanismului pentru astfel de zone. 
 

 Cladirea analizata prezinta urmatoarele caracteristici structurale si arhitecturale:  
 

 regim de inaltime: Demisol+Parter; 
 tipul cladirii: Cladire veche; 
 anul realizarii: ~1967; 
 forma in plan: Cladirea are o forma neregulata in plan, asa cum se observa si 

pe plan; 
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 dimensiunea in plan: Dimensiunile maxime pe laturile principale sunt conform 
releveului intocmit de proiectant: 11.07x9.125 m. 

 fundatii: Fundatii continue sub peretii portanti; 
 structura / pereti: Structura cladirii este alcatuita dintr-o structura clasica de 

zidarie portanta simpla, fara elemente de beton armat pentru 
confinarea zidariei. Zidaria este realizata cu mortar de var; 

 placa pardoseala; La nivelul cotei +/- 0.00 avem o pardoseala din gresie dispusa 
pe o placa de beton, iar in anumite zone este realizata din 
dusumea dispusa pe umplutura; 

 planseu peste demisol: Planseu de beton; 
 planseu peste parter: Planseul peste parter este realizat din grinzi de lemn 

semiecarisate; 
 acoperis: Sarpanta lemn stil vechi, realizata din elemente din lemn; 
 invelitoare: Invelitoare din tigla ceramica foarte veche gaurita si lipsa in 

anumite zone;  
 finisaje: Finisajele cladirii sunt simpliste, avem tencuieli interioare si 

exterioare din mortar, zugraveli interioare si exteriorare; 
 tamplarii: Tamplariile cladirii sunt din lemn cu rama dubla si sticla; 
 termosisteme, 

hidroizolatii: 
Nu avem termoizolatii conform normativelor in vigoare. 
Peretii cladirii la exterior nu sunt termoizolati. Planseul de 
pod nu este termoizolat. 
Nu avem hidroizolatii performante; 

 functiune Dispensar uman; 
 
 Finisaje existente: 

Finisaje interioare : 
- Tamplarie interioara din lemn- stare uzura mare; 
- Pardoseli :  

o Linoleum. Stare uzura: mare. 
o Beton. Stare usura : mare. 

- Pereti: 
o vopsea lavabila. Stare uzura: mare. 

- Tavane :  
o tavanul este din tencuiala clasica pe rabit, stare uzura – mare ; 
o vopsitorie lavabila; Stare uzura: mare ; 

Finisaje exterioare : 
- Tamplarie exterioara din lemn cu geam dublu – stare uzura mare, 
- Ferestrele nu mai indeplinesc rezistenta la transfer minima prevazuta de standardele 

actuale. 
- Fatade: Tencuieli stropite; Stare uzura: - medie ; 
- Soclu : tencuiala de culoare griinchis. Stare uzura : mare. 
- Scari acces: beton; Stare uzura: medie. 
- Invelitoare tigla. Stare uzura: mare. 
- Pazie + Saciac: lemn; Stare uzura: mare; 
- Sistem scurgere ape pluviale (jgheaburi / burlane): tabla zincata. Stare uzura: medie; 

Amenajari exterioare existente 
- Zone verzi cu iarba. 
Stare dotari existente: 
 Cladirea dispensarului uman este dotata cu mobilier specific, dar acest mobilier este 

vechi si uzat. 
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Concluzii generale  
 Cladirea dinspensarului uman din localitatea Paucea comuna Blajel, jud. Sibiu, necesita 

interventii de constructii si instalatii pentru reabilitarea si conformarea cu cerintele legilor si 
normativelor actuale. 

 
 

4. Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice şi/sau ale auditului 
energetic, precum şi ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care 
beneficiază de regimul de protecţie de monument istoric şi al imobilelor aflate în 
zonele de protecţie ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se 
vor evidenţia degradările, precum şi cauzele principale ale acestora, de exemplu: 
degradări produse de cutremure, acţiuni climatice, tehnologice, tasări diferenţiate, 
cele rezultate din lipsa de întreţinere a construcţiei, concepţia structurală iniţială 
greşită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică. 

 

- EXPERTIZA TEHNICA - 
Expertiza tehnica are in vedere prevederile Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 

20/1994, care indica obligatia tuturor proprietarilor (persoane fizice sau juridice) de a lua 
masuri pentru punerea in siguranta a cladirilor, in care scop se va proceda la expertizarea 
constructiilor respective in confomitate cu Reglementarea Tehnica P100-3/2008 – «Cod de 
evaluare si proiectare a lucrarilor de consolidare la cladiri existente, vulnerabile seismic». 
Expertiza tehnică a fost intocmita de Expert tehnic - ing. Alexandru Oros (autorizatie 
M.L.P.A.T nr 05064). 

In cadrul expertizei tehnice precizate anterior s-a efectuat o deplasare la fata locului, 
examinandu-se vizual constructia si luand informatii cu privire la istoricul si comportarea in timp 
a cladirii existente. S-au executat sondaje pentru identificarea sistemului structural si a 
conditiilor de teren (de fundare). De asemenea, s-au efectuat verificari prin calcul, in concordanta 
cu prevederile prescriptiilor in vigoare de proiectare antiseismica. 

 Prin proiectul de arhitectura corelat cu cerintele beneficiarului, se propune realizarea unei 
renovari si modernizari a cladirii existente. 

 Lucrarile propuse de proiectant corelate cu cerintele beneficiarului sunt 
urmatoarele in ceea ce priveste cladirea analizata: 

1.Date generale: 
Beneficiar: Comuna Blajel,Judet Sibiu 
Denumire:Proiect: Reabilitare si Modernizare Dispensar Medical 
Uman,loc.Paucea,com.Blajel,judet Sibiu 
2.Incadrare si zonare(cladire si amplasament): 
Catergoria de importanta C 
Clasa de importanta III (P100-1-2013) 
Amplasament:Localitatea Paucea,Comuna Blajel,Judet Sibiu 
Zona seismica:CENTRU-SUD(Tc=0.7s acceleratia de varf a terenuluiag=0.20g normativ 
P100-1-2013) 
Incadrarea cladirii:Cladire cu structura din zidarie portanta. 
3.Motivul expertizei: 

Expertiza are ca obiect reabilitarea tehnica si functionala a unei 
cladiri:DISPENSAR MEDICAL UMAN PAUCEA.Cladirea este rezultatul transformarii 
unei locuinte familiale in dispensar uman medical uman.Cladirea are o vechime de cca 50 
ani.Constructia necesita lucrari de reparatii capitale,dotari si reamenajari 
functionale.Expertiza are ca scop si respectarea prevederilor din Legea nr 10/1995 
privind interventia la o constructie existenta. 
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4.Date si informatii,pe care se bazeaza EXPERTIZA: 
-Legislatia tehnica si juridica in vigoare 
-Releveul cladirii 
-Studii de solutie 
-Masuratori si verificari la fata locului 
 
5.Incadrarea cladirii in grupe si categorii: 

Conform normativ P100-1-2013 constructia analizata este amplasata in zona 
seismica CENTRU (Tc=0.7s,acceleratia de varf a terenului ag=0.20g),are clasa de 
importanta III si clasa de ductilitate redusa(constructie cu pereti de zidarie fara elemente 
de confinare,q=1.5). 

Mentionez ca in prezent trebuie aplicate pentru proiecatre prescriptiile de 
amortizare cu normele europene; 
-COD DE PROIECTARE SEISMICA P100-1-2013 
-COD DE PROIECTARE ACTIUNEA VANTULUI CR1-1-4-2012 
-COD DE PROIECTARE ACTIUNEA ZAPEZII CR1-1-3-2012 
-COD DE PROIECTARE A STRUCTURII DE ZIDARIE CR6-2013 
-COD DE PROIECTARE BAZELE PROIECTARII STRUCTURILOR IN 
CONSTRUCTII CR-0-2012 
6.Descrierea constructii din punct de vedere arhitectural si functional: 

Constructia analizata a fost executata intr o compozitie arhitecturala specifica 
constructiilor de locuinte rurale.Din punct de vedere arhitectural si structural constructia 
necesita imbunatatiri pentru a se respecta cerintele actuale pentru functiunea de dispensar 
medical uman. 

Cladirea are o conformare structurala de tip artizanal,nivelul de inaltime este 
parter-P cu demisol partial-Dp.In prezent constructia este utilizata in conditii functionale 
precare. 

Pentru realizarea temei sunt necesare lucrari de reabilitare tehnica si 
functionala,refacerea sarpantei si invelitorii,inlocuirea planseului din lemn cu un planseu 
din beton armat,refacerea finisajelor,elementelor de tamplarie si a instalatiilor. 

In exterior se propune realizarea unei rampe de acces pentru persoanele cu 
desabilitati locomotorii. 

Cladirea are o uzura accentuata si necesita lucrari de reparatii curente si capitale. 
 7.Descrierea solutiilor constructive: 
 Constructia se dezvolta pe verticala pe doua nivele,demisol partial+parter:Dp+P. 
  Solutia constructiva actuala se bazeaza pe: 
 -Fundatii continue  
 -Planseu de beton armat peste demisol 
 -Ziduri din caramida cu mortar de var 
 -Planseu din grinzi de lemn peste parter 
 -Sarpanta de lemn de rasinoase ecarisat cu ferme dulgheresti si invelitoare din tigla 
ceramica. 
 Solutiile constructive sunt explicitate prin releveu si prin albumul de imagini din proiect. 
 Constructiv se remarca o alcatuire a constructie de ziduri portante in configuratie de tip 
celular. 
 Peretii portanti ai structurii sunt pereti exteriori si interiori. 
 Constructia respecta doar partial prevederile constructive din normele in vigoare 
normativul CR6-2013(normativ pentru structuri din zidarie) si P100-1-2013(normativ pentru 
proiectarea la actiuni seismice). 
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 Prin proiectul de modernizare si amenajare (ce urmeaza sa se elaboreze) se preconizeaza 
reconfigurarea functionala,realizarea unor goluri si inchiderea unor goluri existente,realizarea de 
compartimentari nestructurale,schimbarea finisajelor si dotarea cu instalatii functionale. 
 Structural sunt necesare lucrari de consolidare locala la zonele unde se prevad goluri in 
ziduri portante. 
 Se va prevedea lucrari de reparatii curente si capitale si amenajari exterioare. 
 
 
 8.Descrierea conditiilor de amplasare: 
 Localiteatea Paucea apartine administrativ de comuna Blajel situata la limita de nord a 
judetului Sibiu. 
 Amplasamentul face parter din punct de vedere geografic din podisul Tarnavelor. 
 Localitatea Paucea este situata intre doi versanti care strajuiesc lunca paraului valaea 
lunga afluent al paraului Tarnava Mare. 
 9.Date tehnice de baza avute in vedere la elaborarea expertizei 
 Constructia a fost realizata in urma cu aproximativ 50ani. 
 Din investitiile facute rezulta o executie de tip artizanala si folosirea de materiale locale. 
 Terenul de fundare este constituit dintr-un complex nisipos-argilos cu caracteristici 
mecanice medii respectiv o presiune conventionala de baza de cca 270kpa. 
 Mentionez ca,cladirea in cauza are o durata de utilizare de peste 50ani si se prezinta intr-o 
stare tehnica de uzura semnificativa. 
 Constructia a fost supusa unor degradari locale din cauza infiltratiilor de la invelitoare. 
 10.Aplicarea metodei El.Rezultate,interpretari si concluzii 
 Examinarea vizuala a constructiei,sondajele si investigatiile efectuate asupra elementelor 
de constructie atesta starea tehnica precara de uzura accentuata.Calitativ executia elementelor 
structurale a fost de calitate mediocra.Materialele care alcatuiesc cladirea au fost de tip artizanal. 
 Comportarea elementelor structurale in timp la incarcarile gravitationale-tasari ale 
terenului de fundare,cutremure de pamant,incercari climatice,etc a fost relativ buna,in sensul ca 
s-a asigurat o functioanare indelungata a cladirii. 
 Starea actuala a cladirii este datorata infiltratiilor de la invelitoare si de la infrastructura 
cladirii prin ascensiune capilara. 
 Infiltratiile au degradat tavanul si local elementele de lemn din cadrul planseului si 
sarpantei. 
 Scara si coridorul de acces prezinta degradari datorate expunerii la precipitatii si inghet-
dezghet.La intrados se remarca segrari si armaturi aparente. 
 Elementele de tamplarie sunt invechite si nu asigura o etanseitate corespunzatoare si 
necesita sa fie inlocuite. 
 Constructia este lipsita de hidroizolatie la ziduri si s-a produs fenomenul de ascensiune 
capilara a umiditatii in zona soclului.In proiect se prezinta un set de imagini martor. 
 11.Verificarea starii de eforturi si consideratii tehnice 
 La verificare s-au utilizat,cu precadere,urmatoarele normative: 
 -COD DE PROIECTARE SEISMICA P100-1-2013 
 -COD DE PROIECTARE.ACTIUNEA VANTULUI CR1-1-4-2013 
 -COD DE PROIECTARE.ACTIUNEA ZAPEZII CR1-1-3-2013 
 -COD DE PROIECTARE.BAZELE PROIECTARII STRUCTURILOR IN 
CONSTRUCTII CR-0-2012 
 -NPO 10-97 Ghid pentru calculul elementelor din lemn 
 -NP 112-14-2004 Normativ pentru proiectarea fundatiilor 
 -CR6-2013 NORMATIV PENTRU PROIECTAREA STRUCTURILOR DIN ZIDARIE 
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 Verificarea starii de eforturi la nivelul cotei ±0.00.Starea de eforturi s-a calculat cu 
programul FEAT 2000 si SAP 2000.Evaluarea seismica s-a efectuat conform normativ P100-3-
2008. 
 NOTA:Se remarca solicitari in limite acceptabile in comparatie cu eforturile capabile ale 
peretilor,rezulta gradul de asigurare la seism R3a=0.75-LONGITUDINAL,R3b=0.74-
TRANSVERSAL.Conformarea cladirii este deficitara si realizarea planseului de beton armat cu 
centuri pe ziduri portante imbunatateste situatia structurala.Verificarea structurii s-a facut pentru 
urmatoarele valori de calcul: 
 a.nivel invelitoare:panta 27% 
-sarcini permanente=223.3kg/mp 
-sarcini variabile:zapada gz=200kg/mp γf=2.0;γo=1.3 
 b.nivel curent: 
-sarcini permanente=841.2kg/mp-1145kg/mp 
-sarcini variabile(sarcina utila normata)=200daN/mp 
 c.Verificarea fundatiilor la noua ipoteza de incarcare.Sarcina maxima pe talpa fundatiei 
pentru gruparea de sarcini fundamentale este de N=4.800 daN/ml,acest lucru conduce la o 
presiune efectiva Pef=96kPa<Pconv=220kPa. 
 Mentionez ca starea tehnica a fundatiilor impune consolidarea prin subturnare si 
camasuire. 
 Evaluarea structurilor la solicitari orizontale din ipoteza de sarcini exceptionale:SEISM 
 Verificare la sarcini seismice,conform normativului P100-3-2008. 
 Metoda de calcul :A,zona de protectie seismica:centru-nord(ag=0.20g/Tc=0.7s) 
 Forta seismica de baza:G=84mpx994daN/mp=83.5 tf 
 Fb=cr. G=0.127x83.5=10.6 tf 
 cr=γrxSd(T1)xλ=0.127 
 γ=1,αγ=0.20g;βr=2.75,Sd(T1)=0.22,λ=0.85 
Fb=10.6 tf forta seismica de baza→R3 ef.=0.74 
Evaluarea seismica conform P100-3-2008 
Indicatorul R1;conf tab1.D.1a din Normativ P100-3-2009 R1=85 conformare. 
Indicatorul R2;conf tab1.D.2 din Normativ P100-3-2009 R2=Ah+Av=80 avarii. 
Indicatorul R3=Scap/Fb=0.74 relatia D.12 din Normativ P100-3-2013  
Clasa de risc seismic estimata Rs III. 

- AUDIT ENERGETIC -; 
 Auditul energetic al unei clădiri existente constă în determinarea caracteristicilor 

termotehnice şi funcţionale reale ale sistemului clădire-instalaţii termice în scopul caracterizării 
din punct de vedere energetic a clădirii. Auditul energetic furnizează datele tehnice de baza 
necesare pentru Certificatul Energetic. 

Certificatul energetic al cladirii este un document oficial prin care se atesta performanta 
energetica a cladirii si a instalatiilor aferente si este valabil 10 ani. In caz ca se modificata 
caracteristicile cladirii acesta trebuie refacut. 

Raportul de expertiza energetica contine principalele caracteristici tehnice si energetice 
ale cladirii expertizate, precum si datele referitoare la modul de determinare a consumului anual 
de energie termica. 

Regimul de utilizare a cladirilor si influenta acestora asupra performantelor 
energetice: 

Clasificarea cladirii in functie de regimul de functionare: cladire cu ocupare discontinua. 
Clasificarea tipurilor de functionare ale instalatiilor de incalzire: incalzire discontinua. 
Temperatura interioara a spatiilor incalzite: 20 °C pentru dispensare. 
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Determinarea rezistenţelor termice necesare ale  elementelor anvelopei din 
considerente  igienico-sanitare, a rezistenţelor termice minime din considerente termo-
energetice şi compararea lor cu rezistenţele termice corectate: 

Necesitatea izolarii cladirii studiate a cladirii comparativ cu cladiriile de referinta: 
 

     
Nr. 
ctr. 

Denumire 

Rezistenţă 
termică 
corectată 

Rezistenta 
termo-
energetica 

Necesitatea izolari 

R' 
[ m2 K/W] 

R'te 
[ m2 K/W] 

Comparativ cu cladirea termo-
energetica 

1 Perete neizolat 40 cm 0.839 1.8 Necesita imbunatatirii 
termoenergetice 

3 Perete neizolat 30 cm 0.625 1.8 Necesita imbunatatirii 
termoenergetice 

4 Planseu sub pod 0.936 4.5 Necesita imbunatatirii 
termoenergetice 

5 Placa pe sol 0.801  2.9 Necesita imbunatatirii 
termoenergetice 

7 Ferestre lemn  0.39 0.73 Necesita imbunatatirii 
termoenergetice 

8 Uşă lemn  0.19 0.73 Necesita imbunatatirii 
termoenergetice 

Dupa cum se poate observa din tabelul de mai sus, majoritatea elementelor anvelopei nu 
ating rezistenta minima prevazuta in normativele actuale. Astfel se impun masuri de termoizolare 
corespunzatoare. 

 
 Lucrarile propuse de proiectant corelate cu cerintele beneficiarului sunt 

urmatoarele in ceea ce priveste cladirea analizata: 
- Realizarea unor reabilitari la nivel de finisaje, schimbarea pardoselilor cu pardoseli noi 

performante; 
- Schimbarea tamplariilor interioare; 
- Schimbarea tamplariilor exterioare pentru a fi in concordanta cu activitatile ce se 

desfasoara in incinta cladirii si cu arhitectura zonei; 
- Reabilitarea termica a cladirii; 
- Inlocuirea invelitoarei 
- Inlocuirea sarpantei 
- Inlocuirea planseului de lemn peste parter; 
- Inzidirea unor goluri existente; 
- Crearea unor goluri noi in peretii existenti; 
- Recompartimentarea interioara prin realizarea de pereti usori din gips-carton cu structura 

metalica; 
- Schimbarea si reabilitarea instalatiilor interioare; 
- Realizarea amanajarilor exterioare prin refacerea scarilor de acces ce se vor prevede si cu 

rampe pentru persoane cu dizabilitati, trotuare, alei, zone verzi, etc. 
- Amenajarea curtii; 
- Dotarea dispensarului medical uman. 
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5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural şi analiza diagnostic, din punctul de 
vedere al asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile, potrivit legii. 

 regim de inaltime: Demisol+Parter; 
 tipul cladirii: Cladire veche; 
 anul realizarii: ~1967; 
 forma in plan: Cladirea are o forma neregulata in plan, asa cum se observa si 

pe plan; 
 dimensiunea in plan: Dimensiunile maxime pe laturile principale sunt conform 

releveului intocmit de proiectant: 11.07x9.125 m. 
 fundatii: Fundatii continue sub peretii portanti; 
 structura / pereti: Structura cladirii este alcatuita dintr-o structura clasica de 

zidarie portanta simpla, fara elemente de beton armat pentru 
confinarea zidariei. Zidaria este realizata cu mortar de var; 

 placa pardoseala; La nivelul cotei +/- 0.00 avem o pardoseala din gresie dispusa 
pe o placa de beton, iar in anumite zone este realizata din 
dusumea dispusa pe umplutura; 

 planseu peste demisol: Planseu de beton; 
 planseu peste parter: Planseul peste parter este realizat din grinzi de lemn 

semiecarisate; 
 acoperis: Sarpanta lemn stil vechi, realizata din elemente din lemn; 
 invelitoare: Invelitoare din tigla ceramica foarte veche gaurita si lipsa in 

anumite zone;  
 finisaje: Finisajele cladirii sunt simpliste, avem tencuieli interioare si 

exterioare din mortar, zugraveli interioare si exteriorare; 
 tamplarii: Tamplariile cladirii sunt din lemn cu rama dubla si sticla; 
 termosisteme, 

hidroizolatii: 
Nu avem termoizolatii conform normativelor in vigoare. 
Peretii cladirii la exterior nu sunt termoizolati. Planseul de 
pod nu este termoizolat. 
Nu avem hidroizolatii performante; 

 functiune Dispensar uman; 
 

6. Actul doveditor al forţei majore, după caz. 
Nu este cazul. 

IV. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE ŞI, DUPĂ CAZ, ALE 
AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE 
DIAGNOSTICARE 

   Nota: Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcătuirilor constructive ce 
utilizează substanţe nocive, studii specifice pentru monumente istorice, pentru monumente de for 
public, situri arheologice, analiza compatibilităţii conformării spaţiale a clădirii existente cu 
normele specifice funcţiunii şi a măsurii în care aceasta răspunde cerinţelor de calitate, studiu 
peisagistic sau studii, stabilite prin tema de proiectare. 
 Prin aplicarea masurilor de consolidare si renovare in varianta minimala, incadrarea 
constructiei analizate in clase de risc seismic, se face astfel: RsIII, corespunzand constructiilor 
la care nu sunt asteptate degradari structurale, dar la care degradarile elementelor 
nestructurale pot fi importante.  

Astfel, analizand constructia si posibilitatile de renovare a acesteia, expertul 
concluzioneaza si propune sa se mearga pe prima solutie si anume cea minimala prin care se 
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propune inlocuirea planseului de lemn, a sarpantei, renovarea cladirii la nivel de finisaje, 
instalatii, renovarea termica a constructiei.  

Avand in vedere functiunea cladirii, se vor respecta toate cerintele de securitate la 
incendiu in vigoare privind utilizarea materialelor, protectia materialelor utilizate, dispunerea 
cailor de evacuare necesare, instalatiilor necesare de stingere a incendiilor, etc. 

Se propun si realizarea canalizarii sistemelor de scurgeri de pe acoperis si realizarea de 
trotuare de protectie pentru a oferi cladirii o protectie impotriva apelor ce pot stagna la baza 
acesteia; 

Toate modificarile propuse prin partiul de arhitectura sunt realizabile fara a influenta in 
mod negativ rezistenta si stabilitatea imobilului analizat sau pe a celor invecinate. 

Potrivit prevederilor regulamentului aprobat prin H.G.R. nr. 925/1995, proiectul de 
interventie ce urmeaza a fi intocmit (proiect in faza PT) va fi supus in mod obligatoriu verificarii 
de catre un verificator de proiecte atestat M.L.P.A.T. si a expertului tehnic care a intocmit 
raportul tehnic de expertiza.  

Nerespectarea expertizei absolva expertul de orice responsabilitate. 
Beneficiarul mai are sarcina de a face in continuare urmarirea curenta a comportarii in 

timp a constructiei in conformitate cu prevederile normativului P130-98 aprobat cu HCM nr. 
766/1997 , in special al conductelor purtatoare de apa, oxigen, gaz sau alte substante care prin 
avarierea acestora pot produce avarii importante asupra constructiei. 

 Beneficiarul va lua masuri pentru intocmirea Cartii Tehnice a Constructiei conform Legii 
10/1995. 

DESCRIEREA MODULUI DE EFECTUARE A LUCRARII DE AUDIT 
ENERGETIC AL ANVELOPEI CLADIRII  

 Prin lucrarea de audit energetic s-au stabilit pachetele de masuri de renovare si 
modernizare termica si energetica a cladirii si instalatiilor aferente si s-au determinat economiile 
de energie pentru incalzire si prepararea apei calde de consum, iar in final s-au evaluat costurile 
cu implementarea masurilor, determinandu-se si indicatorii de eficienta economica a pachetelor 
de masuri propuse.  

 Solutiile constructive propuse se refera numai la reabilitari termice cu sisteme 
termoizolante agrementate in Romania si nu se refera la materiale termoizolatoare si conexe 
agrementate in Romania. Sistemele termoizolante utilizate trebuie sa asigure o durabilitate 
garantata de catre producator sau distribuitor de minimum 10 ani.  

 Grosimea stratului termoizolator , propus in cadrul lucrarii, tine seama de solutiile 
constructive de renovare termica, a fondului de cladiri existent, aflate in practica curenta in 
celelalte tari din UE. Astfel am avut in vedere evolutia pretului energiei termice si asigurarea 
capacitatii de izolare termica a cladirii.  

 Renovarea cladirii impune si schimbarea suprafetelor exterioare (pereti, geamuri) si 
interioare (reamenajare) astfel:  

Descrierea masurilor propuse pentru pereti exteriori neizolati de 40 cm,30 cm grosime 
S-au studiat variantele de izolare termica suplimentara cu placi de vata bazaltica rigida 

pentru fatade cu grosimi de  5, 10 cm, avand conductivitatea termica de λD=0,035 W/mK. 
S-a studiat varianta de izolare in zona suprafetelor vitrate si pereti cu polistiren extrudat 

grafitat ignifug de 3 cm grosime. 
Descrierea masurilor propuse pentru soclul cladirii 
Se va prevedea o termoizolatie din polistiren extrudat grafitat ignifug cu grosimi de 3, 8 

cm, pe inaltimea soclului, care se va prelungii sub nivelul trotuarului minim 30 cm si va fi 
insotita si de o hidroizolatie. 

Descrierea masurilor propuse pentru planseu sub pod 
S-a studiat varianta de izolare termica suplimentara cu placi de vata minerala bazaltica, cu 

grosimea de 5, 20 cm, avand conductivitatea termica de λD=0,033 W/mK. 
Descrierea masurilor propuse pentru placa pe sol 
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S-a studiat varianta de termoizolare suplimentara a placii pe sol cu polistiren extrudat 
grafitat ignifug de 5 cm grosime. 

Descrierea masurilor propuse pentru tamplarie 
Se vor inlocui toate ferestrele si usile  neetanse cu cea de tip PVC cu geam termopan avand 
R’min≥0.77 mpK/W (K<1.4 W/mpK). 

În urma analizei situaţiei existente se vor face următoarele propuneri privind creşterea 
nivelului de izolare al clădirii: 

 izolarea peretilor neizolati cu vata minerala bazaltica rigida; 
 izolarea peretilor neizolati cu vata minerala bazaltica rigida; 
 izolarea soclului cu polistiren extrudat grafitat ignifug; 
 izolarea placii pe sol cu polistiren extrudat grafitat ignifug; 
 izolarea planşeului sub pod cu vata minerala bazaltica; 
 inlocuirea tamplariei cu cea de tip lemn stratificat cu geam termopan; 

 

   a) clasa de risc seismic; 
Clasa Rs III - cuprinde constructiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot 

prezenta degradari structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala, dar la care 
degradarile nestructurale pot fi importante. 

   b) prezentarea a minimum două soluţii de intervenţie; 

Pentru constructia analizata prin expertiza au fost propuse doua solutii, astfel: 
- solutia unu : repararea si reabilitarea constructiei existente prin lucrari de reparatii si de 

schimbare a elementelor finisaj si dotare cu instalatii 
- solutia doi : demolarea constructiei existente si reconstruirea acesteia. 

   c) soluţiile tehnice şi măsurile propuse de către expertul tehnic şi, după caz, 
auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii; 
 
Expertul tehnic a propus 2 solutii: 

 Solutia 1:  
 1.Inlocuirea planseului de lemn peste parter cu un planseu de beton armat cu centuri pe 
zidurile portante. 
 2.Reconstruirea sarpantei si a invelitorii 
 3.Repararea suprafetelor de beton cu mortare de reparatii pentru asigurarea protectiei 
armaturilor. 
 4.Executarea unor trotuare de 1.0m latime cu rigole de dirijare a apelor pluviale. 
 5.Atat la interior cat si la exterior trebuie aplicate finisaje care sa asigure igiena necesara 
si aerisirea si eliminarea umiditatii. 
 6.La exterior de soclu se va aplica un tratament cu mortare speciale de asanare. 
 7.Golurile ce se propun in zidurile portante vor fi bordate cu cadre din beton armat. 
 8.Se va realiza o izolatie hidrofuga subsolului cu dren de garda. 
 9.Rampa de acces va fi o structura independenta cu rost fata de structura existenta. 

 10.Avand in vedere degradarile sarpantei (neconformitati, elemente degradate, 
neprotejate impotriva agentilor biologii, impotriva focului, etc), streasinilor, a planseului de lemn 
(degradari ale unor elemente de planseu) se propune impreuna cu dorinta beneficiarului si 
propunerile proiectantului, desfiintarea integrala a planseului de lemn si sarpantei; 

11.Invelitoarea existenta se va demonta tigla cu tigla; 
12.Se vor desfacele asizele de zidarie dorite; 
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13.Se va verifica existenta buiandrugilor deasupra tuturor golurilor existente; 
14.Inainte de desfacerea zidariiilor pentru crearea de goluri noi, se vor lua masuri de 

sprijinire temporara a  zonei de deasupra golurilor; 
15.Se vor monta buiandrugi noi prefabricati deasupra tuturor golurilor existente unde 

acestia lipsesc, deasupra golurilor noi create si deasupra golurilor marite; 
16.In zidirea golurilor existente se va face prin dispunerea unei zidarii care se va tese 

perimetral de zidaria existenta; 
17.Recompartimentarea interioara se va face prin intermediul unor pereti cu structura 

usoara; 
18.Se vor monta sisteme de preluare a apelor de pe invelitoarea propusa, elemente noi care 

se vor canaliza corespunzator spre un sistem de canalizare. 
19.Se vor inlocui pardoselile existente cu pardoseli noi performante in functie de 

functiunea dorita in cadrul spatiilor existente si propuse;  
20.Se vor inlocui tamplariile interioare cu tamplarii noi moderne; Tamplariile exterioare se 

vor adapta tamplariilor deja inlocuite. 
21.Se vor realiza lucrari de reparatii a finisajelor interioare si zugraveli noi; 
22.Terenul se va sistematiza astfel incat apa din precipitatii sa se evacueze imediat din 

curtea amplasamentului si sa nu stagneze. De asemenea apa de pe acoperis se va evacua printr-o 
canalizare a burlanelor. 

23.Toate desfacerile, se vor realiza doar cu sprijiniri provizorii si de echipe specializate in 
acest domeniu cu respectarea tuturor normelor de protectia muncii si siguranta in executie. 

24.Toate elementele de lemn se vor ignifuga. 
25.Materialele utilizate la termoizolatii vor fi ignifugate. 

 
Solutia 2: 
Demolarea constructiei existente si reconstruirea acesteia. 
 
Concluzii si recomandari: 

 1.Obiectul principal al expertizei este reabilitarea tehnica a unei cladiri.Interventia are pe 
langa aspectul tehnico functional si un aspect cultural pentru pastrarea fondului 
construit.Expertiza constituie o tema pentru proiectant.La derularea proiectului se impune 
colaborarea proiectant-expert. 
 2.Beneficiarul va urmarii executia corecta,calitativ si cantitativ conform cu proiectul. 
 3.La terminarea executiei se va efectua receptia calitativa a tuturor lucrarilor realizate la 
care vor participa si proiectantul. 
 4.Se va organiza urmarirea curenta a constructiei in baza INSTRUCTIUNILOR DE 
EXPLOATARE ce vor fi intocmite de proiectant la comanda beneficiarului si a normativului 
P130-1999. 
OBSERVATIE:Prezenta expertizei face parte din proiect. 

Auditorul energetic a propus 2 solutii: 
PACHETE DE MASURI PROPUSE PENTRU CLADIRE 
Pachetul de masuri minimal: 

Acest pachet cuprinde varianta I de a reabilita termic anvelopa cladirii: 
- izolatia soclului cu polistiren extrudat grafitat ignifug de 3 cm grosime; 
- izolatia peretilor exteriori neizolati de 40 cm, 30 cm grosime, cu vata minerala bazaltica rigida 
pentru 
fatade de 5 cm grosime, avand conductivitatea termica de λD=0,035 W/mK; 
- izolatia peretilor in zona suprafetelor vitrate cu polistiren extrudat grafitat ignifug de 3 cm 
grosime; 
- izolatia planseului sub pod cu vata minerala bazaltica de 5 cm grosime, avand conductivitatea 
termica de λD=0,033 W/mK; 
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- inlocuirea tamplariei neetanse cu cea de tip lemn multistratificat cu geam termopan, avand 
R’min≥0.77 mpK/W (K<1.4 W/mpK) 

Pachetul de masuri maximal – RECOMANDAT 
Acest pachet cuprinde varianta II de a reabilita termic anvelopa cladirii: 
- izolatia soclului cu polistiren extrudat grafitat ignifug de 5 cm grosime; 
- izolatia peretilor exteriori neizolati de 40 cm, 30 cm grosime, cu vata minerala bazaltica rigida 
pentru 
fatade de 10 cm grosime, avand conductivitatea termica de λD=0,035 W/mK; 
- izolatia peretilor in zona suprafetelor vitrate cu polistiren extrudat grafitat ignifug de 3 cm 
grosime; 
- izolatia planseului sub pod cu vata minerala bazaltica de 20 cm grosime, avand conductivitatea 
termica de λD=0,033 W/mK; 
- inlocuirea tamplariei neetanse cu cea de tip lemn multistratificat cu geam termopan, avand 
R’min≥0.77 mpK/W (K<1.4 W/mpK) 

 
 
CONCLUZII  
 Scenariul recomandat de catre elaborator si care este in stransa corelare cu rezultatele 

expertizei tehnice, cu expertiza energetica si cu analiza costurilor este: Varianta minimala/ 
Pachetul de masuri maximal. 

Avantajele scenariului recomadat:  
 ○ adaptarea imobilului la necesitatile actuale ale comunitatii ; 
 ○ asigura nivelul de protectie (rezistenta si stabilitate) ; 
 ○ corespunde expertizei energetice; 
 ○ asigura cresterea gradului de confort termic; 
 ○ se reduc consumurile energetice: 
 ○ se reduc costurile de întretinere,  
 ○ se asigura conditii normale pentru desfasurarea activitatilor specifice; 

   d) recomandarea intervenţiilor necesare pentru asigurarea funcţionării conform 
cerinţelor şi conform exigenţelor de calitate. 
 

Solutia propusa si recomandata:  
Din punct de vedere al expertului tehnic se recomanda solutia nr. 1 si anume cea de 

repararea si reabilitarea constructiei existente prin lucrari de reparatii si de schimbare a 
elementelor de finisaj si dotarea cu instalatii. 
Din punct de vedere al auditorului energetic Solutia recomandata este: 

Pachetul de masuri maximal - RECOMANDAT 
Acest pachet cuprinde varianta II de a reabilita termic anvelopa cladirii:  
- izolatia soclului cu polistiren extrudat grafitat ignifug de 5 cm grosime;  
- izolatia peretilor exteriori neizolati de 40 cm, 30 cm grosime, cu vata minerala bazaltica 

rigida pentru fatade de 10 cm grosime, avand conductivitatea termica de λD=0,035 W/mK; 
- izolatia peretilor in zona suprafetelor vitrate cu polistiren extrudat grafitat ignifug de 3 

cm grosime; 
- izolatia planseului sub pod cu vata minerala bazaltica de 20 cm grosime, avand 

conductivitatea termica de λD=0,033 W/mK;  
- inlocuirea tamplariei neetanse cu cea de tip lemn multistratificat cu geam termopan, avand 
R’min≥0.77 mpK/W (K<1.4 W/mpK) 
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V. Identificarea scenariilor/opţiunilor tehnico-economice (minimum 
două) şi analiza detaliată a acestora 

1. Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-
arhitectural şi economic, cuprinzând: 

   a) descrierea principalelor lucrări de intervenţie pentru: 
   - consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural; 
   - protejarea, repararea elementelor nestructurale şi/sau restaurarea elementelor 

arhitecturale şi a componentelor artistice, după caz; 
   - intervenţii de protejare/conservare a elementelor naturale şi antropice existente 

valoroase, după caz; 
   - demolarea parţială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea 

configuraţiei şi/sau a funcţiunii existente a construcţiei; 
   - introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare; 
   - introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al 

construcţiei existente; 
Interventii arhitecturale si structurale: 
 Iinvelitoarea existenta se va demonta tigla cu tigla ; 
 Desfiintarea integrala a planseului de lemn si sarpantei; 
 Se vor desfacele asizele de zidarie dorite; 
 Se demolează coșurile de fum neutilizate ; 
 Se va realiza un cofraj pentru centurile,grinzile si planseul de beton armat noi ; 
 Se va turna o centura de beton armat continua deasupra tuturor peretilor structurali de 

la parter.Latimea centurii va fi cu 5 cm mai mica decat latimea peretilor, in vederea 
dispunerii unui strat termoizolator suplimentar pentru micsorarea efectului puntilor 
termice; 

 Se vor dispune armaturile pentru centuri,grinzi si placa in cofraj; 
 Se va turna beton in toate elementele de beton noi propuse ; 
 Se va realiza o structura noua a sarpantei; 
 Se va dispune o astereala noua si se vor monta tiglele; 
 Se va verifica existenta buiandrugilor deasupra tuturor golurilor existente; 
 Inainte de desfacerea zidariilor pentru crearea de goluri noi, se vor lua masuri de 

sprijinire temporara a  zonei de deasupra golurilor; 
 Se vor monta buiandrugi noi prefabricati deasupra tuturor golurilor existente unde 

acestia lipsesc, deasupra golurilor noi create si deasupra golurilor marite; 
 In zidirea golurilor existente se va face prin dispunerea unei zidarii care se va tese 

perimetral de zidaria existenta; 
 Suprafetele de beton se vor repara cu mortar de reparatie pentru asigurarea protectiei 

armaturilor ; 
 Se vor curata suprafetele existente,se vor buciarda si se vor uda corespunzator dupa 

care se vor aplica mortarele propuse ; 
 La exterior la soclu se va aplica un tratament cu mortare speciale de asanare ; 
 Se va realiza hidroizolatia hidrofuga a subsolului cu dren de garda ;  
 Recompartimentarea interioara se va face prin intermediul unor pereti cu structura 

usoara; 
 Se va amenaja, conform Normativului NP-051/2012,un grup sanitar pentru pacienti 

care va putea fi utilizat si de catre persoanele cu dizabilități ; 
 Se vor amenaja un grup sanitar în interiorul clădirii pentru personal. 
 Se va amenaja un spatiu pentru deseuri periculoase ; 
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 Se va amenaja un spatiu pentru ustensile de curatenie ; 
 Se va amenaja un vestiar pentru personal ; 
 Se vor înlocui ușile și ferestrele din lemn, cu uși și ferestre din lemn stratificat cu 

geam termopan și/sau panel lemn; 
 Se vor monta glafuri (pervazuri) la ferestre, sau se vor înlocui cele existente, atât la 

exterior (din aluminiu), cât și la interior (din PVC sau fibră de sticlă). La exterior, 
lățimea lor va fi corelată cu grosimea termoizolației ; 

 Se vor monta sisteme de preluare a apelor de pe invelitoarea propusa, elemente noi 
care se vor canaliza corespunzator spre un sistem de canalizare. 

 Se vor inlocui pardoselile existente cu pardoseli noi performante in functie de 
functiunea dorita in cadrul spatiilor existente si propuse;  

 Refacerea finisajelor interioare de la pereți și tavane (tencuieli, gletuiri, zugrăveli 
lavabile);  

 Se vor realiza placări cu gresie; 
 Cladirea se va termoizola conform auditului energetic anexat, adica : izolatia soclului 

cu polistiren extrudat grafitat ignifug de 5 cm grosime, izolatia peretilor exteriori 
neizolati de 40 cm, 30 cm grosime, cu vata minerala bazaltica rigida pentru fatade de 
10 cm grosime, avand conductivitatea termica de λD=0,035 W/mK, izolatia spaletilor 
in zona suprafetelor vitrate cu polistiren extrudat grafitat ignifug de 3 cm grosime, 
izolatia planseului sub pod cu vata minerala bazaltica de 20 cm grosime, avand 
conductivitatea termica de λD=0,033 W/mK. 

 Se vor realiza trotuare de 1.0m latime prevazute cu rigole de dirijare a apelor 
pluviale ; 

 Terenul se va sistematiza astfel incat apa din precipitatii sa se evacueze imediat din 
curtea amplasamentului si sa nu stagneze. De asemenea apa de pe acoperis se va 
evacua printr-o canalizare a burlanelor ; 

 Toate desfacerile, se vor realiza doar cu sprijiniri provizorii si de echipe specializate 
in acest domeniu cu respectarea tuturor normelor de protectia muncii si siguranta in 
executie ; 

 Se vor analiza si inlocui sistemele de instalatii existente ; 
 Toate elementele de lemn se vor ignifuga ; 
 Materialele utilizate la termoizolatii vor fi ignifugate.; 
 Inlocuire mobilier; 
 Indepartarea molozului ; 
 Realizarea canalizarii apelor pluviale ; 
 Aducerea terenului la cote ;      

PARTER - propus 
NR. 

CRT. 
FUNCTIUNE UM 

SUPRAFATA 
UTILA 

1 Sala de asteptare mp 14.16 
2 Sala de consultatii mp 16.27 
3 Sala de tratament  mp 17.15 
4 Terasa mp 8.06 
5 Vestiar personal mp 2.14 
6 G.S.Personal mp 2.87 
7 G.S.Pacienti mp 4.03 
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Suprafata construita:    84 mp; 
Suprafata construita desfasurata:  125 mp; 
Suprafata utila :    95.09 mp 
 
- caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacitati): 
Caracteristicile constructiei existente: 
Functiunea:   Dispensar uman medical; 
Regim de inaltime:  Demisol partial+Parter ; 
Hmax cornisa:  + 6.06 m fata de cota ± 0,00 (cota pardoselii finite de la parter) 
H streasina  +2.60  m fata de cota ± 0,00 (cota pardoselii finite de la parter) 
Suprafata teren: 505 mp; 
Numar constructii aflate pe teren:    1 corp de cladire  
Dimensiuni gabarit:     11.27x9.325 m 
Capacitate  16 persoane; 
 
Procent  si coeficient - situatie existenta 

 Bilanţul teritorial şi caracteristicile construcţiilor existente se prezintă astfel: 
 Suprafaţa totală a terenului: SU= 505,00 mp  
Suprafaţa construită:    SC= 84 mp; 
Suprafaţă desfăşurată:    SD= 125  mp; 

  Procentul de ocupare a terenului  - POT – propus = 16 % 
Coeficientul de utilizare a terenului - CUT – propus = 0,24 

 Gradul de ocupare al terenului (POT), precum şi coeficientul de utilizare a terenului 
(CUT) sunt cele prescrise de Legea Urbanismului pentru astfel de zone. 

   b) descrierea, după caz, şi a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică de 
intervenţie propusă, respectiv hidroizolaţii, termoizolaţii, repararea/înlocuirea 

Total parter mp 64.68 

DEMISOL - propus 
NR. 

CRT. 
FUNCTIUNE UM 

SUPRAFATA 
UTILA 

1 Camera tehnica mp 23.91 
2 Hol intrare mp 6.50 

Total parter mp 30.41 
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instalaţiilor/echipamentelor aferente construcţiei, demontări/montări, debranşări/branşări, 
finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătăţirea terenului de fundare, precum şi 
lucrări strict necesare pentru asigurarea funcţionalităţii construcţiei reabilitate; 

 
Interventii termoizolatii: 
- izolatia soclului cu polistiren extrudat grafitat ignifug de 5 cm grosime;  
- izolatia peretilor exteriori neizolati de 40 cm, 30 cm grosime, cu vata minerala 

bazaltica rigida pentru fatade de 10 cm grosime, avand conductivitatea termica de 
λD=0,035 W/mK; 

- izolatia peretilor in zona suprafetelor vitrate cu polistiren extrudat grafitat ignifug de 
3 cm grosime; 

- izolatia planseului sub pod cu vata minerala bazaltica de 20 cm grosime, avand 
conductivitatea termica de λD=0,033 W/mK;  

- dispunerea unei hidroizolatii la partea inferioara a peretilor existenti; 
 

Interventii instalatii: 
Se adopta urmatoarele solutii de renovare a instalatiilor termice,sanitare si electrice: 
INSTALATII TERMICE: 
Agentul termic preparat în centrala termică este apa caldă la ΔT(80º-60ºC), combustibilul 

folosit fiind gazul metan. 
Incalzirea spatilor cladirii se va realiza cu ajutorul centralei termice si a radiatoarelor. In 

camera tehnica se va monta o centrala termica in condensatie si cu functionare pe gaz, avand Q= 
24 kW. Tot in camera tehnica se va monta un boiler cu doua serpentine pentru apa calda 
menajera avand un volum de 200l, tabloul de automatiare si pompare pentru sistemul solar, un 
vas de expansiune pentru protectia boilerului cu volum de 50l si un vas de expansiune pentru 
protectia sistemului solar cu un volum de 80l. 
 Distribuția agentului termic 
 Sistemul de distribuţie adoptat este bitubular. Conductele de distributie vor fi din teava 
PPr cu insertie de fibra compozita si se vor monta aparent sub panseul incaperilor si al 
coridorului, avind o panta de 0.2%,  în funcţie de condiţiile de montaj a traseul conductei ocolind 
elementele constructive ale structurii conform planşelor anexate.  

 La trecerea conductei de distribuţie prin pereti se vor monta ţevi de protecţie, golurile 
dintre ţevi unindu-se cu vată minerală. Pentru golirea sistemului , pe coloane in punctele situate 
la cota inferioara se vor monta robineţi de golire.Aerisirea sistemului se realizează cu ajutorul 
ventilelor de aerisire integrate in punctele înalte si prin robineţii de aerisire montaţi pe radiatoare. 
Conductele folosite pentru distributia agentului termic la circuitul de incalzire vor fi din teava 
polipropilena cu insertie de fibra compozita (intre spatiul tehnic si distribuitoare, respectiv 
radiatoare). 

Traseele se vor alege astfel încât să asigure alimentarea tuturor corpurilor de încălzire, 
accesul la conducte şi armături în timpul exploatarii, autocompensarea dilatărilor precum şi 
lungimi minime. Dimensiunile conductelor vor rezulta în urma calcului de dimensionare şi 
echilibrare hidraulică, ţinând cont de vitezele economice prescrise de normativul I13-02. 
Armăturile care se utilizează în instalaţia interioară de încălzire centrală sunt armături de 
închidere, reglare, golire şi aerisire. Toate armăturile se vor monta în poziţia “închis”. 
Tehnologia de îmbinare, precum şi materialele folosite trebuie să fie agrementate tehnic. 
Conductele trebuie montate astfel încât să permită manipularea comodă a armăturilor de pe 
traseu, să nu împiedice deschiderea ferestrelor, a uşilor şi circulaţia persoanelor. 

Punerea în funcțiune a instalației de încălzire 
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La proiectarea şi execuţia instalaţiilor de încălzire se vor asigura cerinţele de calitate 
prevăzute de Legea 10/95 în forma ei actualizată: rezistenţa şi stabilitatea; siguranţa în 
exploatare; siguranţa de foc; ingiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului; 
izolaţia termică, hidrofugă şi economia de energie, protecţia împotriva zgomotelor. 

Execuţia lucrărilor şi punerea în funcţiune a instalaţiei de încălzire se va realiza de 
personal calificat. Pe parcursul execuţiei şi a punerii în funcţiune se vor respecta instrucţiunile de 
montaj ale producătorului de utilaje precum şi normativul I 13-2002. 
Echipamentele proiectate şi adoptate în această lucrare se vor monta conform prescripţiilor 
furnizorilor şi se vor folosi numai echipamente agrementate la noi în ţară. 
La finalizarea lucrărilor de montaj, înainte de umplerea şi punerea în funcţiune a instalaţiei, se va 
efectua o spălare riguroasă a acesteia, introducând apa de spălare pe conducta de retur și apoi și 
pe cea de tur.  

Verificarea se va face pe întreaga instalaţie şi va fi obligatorie înaintea punerii în 
funcţiune. Această verificare se va face prin efectuarea următoarelor probe: la rece, la cald, de 
eficacitate. 

Punerea în funcţiune a instalaţiei de încălzire se execută după efectuarea verificărilor şi 
probelor la lucrările recepţionate. Punerea în funcţiune cuprinde operaţii de umplere, pornire şi 
reglare a instalaţiei. 
Exploatarea şi întreţinerea echipamentelor se va face în concordanţă cu cărţile tehnice ale 
furnizorilor. 

Ca instrucţiuni specifice vor fi respectate următoarele: 
instalaţia se va menţine permanent plină cu agent termic, pentru a se evita îngheţul accidental; 
periodic se vor manevra robinetele pentru a împiedica blocarea lor; 
se va verifica etanşeitatea instalaţiei eliminându-se pe loc orice pierdere. 

Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de încălzire este obligatorie să se efectueze de 
către personal calificat. 

În cazul nefuncţionării instalaţiei un timp mai mare de 24…48 ore, aceasta fie se va goli, 
fie va fi folosit un agent termic rezistent la îngheţ, recomandat de furnizorul echipamentelor 
termice. 

 
 
 
 
 

LISTA UTILAJE DISPENSAR MEDICAL UMAN PAUCEA 
 

NR.CRT DENUMIRE UTILAJ CANTITATE 
1 Cazan incalzire centrala cu fuctionare pe gaz, in condensatie avand 

Q= 24 kW 
1 buc  

2 Boiler apa calda menajera 200 l 1 buc  
3 Vas expansiune 50l(incalzire )  1 buc  
4 Pompa de recirculare agent termic  1 buc  
5 Pompa de recirculare ACM 1 buc  
6 Echipament de neutralizare pentru cazan apa calda in condensatie 1 set 
7 Panou solar 1 buc  
 8 Automatizare pentru instalatii solare 1 set 
9 Grup de pompare pentru instalatii solare 1 set 
10 Vas de expansiune solar 1 buc  

 
INSTALATII SANITARE: 
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Instalații de alimentare cu apă rece şi apă caldă menajeră 
Pentru alimentarea cu apă de consum se vor folosi numai surse a caror apă indeplineşte 

conditiile de potabilitate. Nu se vor prevedea surse de apă nepotabilă și nici soluții de folosire a 
acesteia.  
        Conform  solutiei partii de constructii, in corpul de cladire se amenajeaza  grupuri sanitare 
pentru personal si pentru persoane cu dizabilitati, grupurile sanitare vor fi echipate cu lavoare 
ceramice, vas wc cu montaj la semiinaltime  iar grupul sanitar pentru persoanele cu dizabilitati 
va fi complet echipat cu obiecte sanitare special destinate. Apa rece pentru consumatori va 
proveni de la caminul de apometru proiectat in incinta iar apa calda va fi asigurata de un boiler 
mixt cu un volum de 200 l montat in spatiul tehnic. Lagaturile dintre caminul de apometru si 
cladire se va face cu teava PeHD PN10 bari, avand Dn= 32 mm (conform planselor anexate). 
 Rețeaua de alimentare cu apa calda şi rece din interiorul grupurilor sanitare se va realiza 
din țeava de polipropilenă cu inserție de fibră compozită şi se va poza îngropat în pereți și se vor 
izola cu izolație de 9 mm. Lavoarele vor fi echipat cu baterie monocomanda avand senzor de 
miscare, vas Wc montat la semiinaltime, pisoare montate conform standardelor in vigoare si 
echipate cu robinet temporizator cu fotocelula.  

Distribuția apei reci și apei calde de consum se va realiza ramificat pentru obiectele 
sanitare, conductele de distribuție a apei reci vor fi pozate pe trasee comune cu conductele de 
distribuție a apei calde și vor fi termoizolate. Conductele se vor fixa de elementele de construcție 
prin intermediul unor brățări de dimensiunea tronsonului calibrat. 

S-au prevăzut armături de închidere și reglaj: 
pe conducta de alimentare cu apă rece la intrarea în corpurile de cladire; 
pe conductele de legatură a obiectelor sanitare. 

Instalații interioare de canalizare ape uzate menajere 
La realizarea instalațiilor interioare de canalizare a apelor uzate menajere se vor utiliza 

țevi din PP pentru coloane de ape uzate menajere interioare şi tevi din PVC-KG pentru 
conductele din exterior. Apele uzate menajere sunt colectate prin rețeaua de canalizare proprie 
alcătuită din rețeaua interioară şi conduse spre bazinul vidanjabil existent. 

La amplasarea conductelor şi la alegerea traseelor şi a modului de montaj se va ține 
seama de recomandările Normativului I9-2015. Astfel se va asigura conductelor o pantă 
continuă, care să permită scurgerea apelor uzate prin gravitație, respectându-se gradul de 
umplere maxim admis de 0,65. 

Apele uzate menajere vor fi evacuate din obiectele sanitare ale clădirii, prin sifoanele 
acestora şi apoi orizontal până la coloană. Toate conductele de legătură se vor monta cu pantă 
prevăzută conform normelor pentru o corectă descărcare a apei uzate menajere din obiectul 
sanitar. 

Diametrele conductelor orizontale de canalizare de legătură a obiectelor sanitare la 
coloane se va determina din condițiile funcționale şi constructive, iar diametrul coloanei de 
canalizare din condiții constructive şi hidraulice conform I9-2015. 

Pentru evacuarea apelor de pe suprafeța pardoselii, din grupul sanitare, se va prevedea 
sifon de pardoseală, menținerea gărzii hidraulice la acest sifon se va realiza prin racordarea un 
obiect sanitar cu utilizare frecventă. Sifonul de pardoseala va echipat cu flansa de racordare la 
hidroizolatia din grupurile sanitare.   

Ventilarea coloanelor de canalizare se va face cu conducte de ventilare realizate prin 
prelungirea coloanelor verticale până deasupra învelitorii şi protejate la partea superioară cu o 
căciulă de protecție, acolo unde nu este posibilă prelungirea până deasupra învelitorii, ventilarea 
coloanelor se va realiza cu ajutorul aerisitoarelor cu membrana Dn 110 mm. 

Instalaţia de canalizare exterioara 
Apele uzate menajere se evacueaza la canalizarea menajera , prin tuburi din polipropilena 

etansate cu inele de cauciuc. Apele uzate menajere se deverseaza in bazinul vidanjabil existent 
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din incinta. Canalizarea se executa cu tuburi din polipropilena ignifuga avind diametrele cuprinse 
intre 32 si 110 mm. 

 
INSTALATII  ELECTRICE: 

 Instalaţiaelectrică se compunedin : 
- instalatia de iluminat interior 
- instalatia de forta si prize 
- instalaţia de iluminat de siguranţă  
- instalaţia de  legare la pământ 
- instalatia de paratrasnet 
- instalatia de voce – date 
- instalatia de alarmare la efractie 

Limita de proiectare este stabilită la bornele de ieşire din BMPT . 
Alimentarea cu energie electrică a instalatiei electrice proiectate se va realiza la următorii 

parametrii energetici: 
 P inst.=15.4 kW 
 P abs.=9.8 kW 
 Factor de putere =0,90 
 Uutiliz.=400/230Vc.a., 50Hz 

Schema de legare la pământ este de tipul: 
- TN-S între BMPT sitabloul TG  
- TN-S între TG şi consumatorii finali. 

Alimentarea cu energie electrică a tabloului general TG se va realiza din reteaua publica 
de distributie prin intermediul unui BMPT.Coloana care alimentează tabloul general se va realiza 
cu cablu CYABY 5x6mmp montat ingropat, pozat in profil M in spatiile verzi si in profil T la 
traversarea zonelor carosabile.  

Tabloul General TG se va amplasa la parter in hol, acesta va fi de tipul cofret metalic de 
interior, va fi echipat cu întreruptoare automate, descarcatori de supratensiune, intreruptoare 
automate diferentiale, si alimentează circuitele de iluminat si priza din zona acestuia si tabloul 
TDCT. 

Tabloul de distribuţie TD CT se va amplasa la centrala termica, acesta va fi de tipul cutie 
metalica de interior etanş (IP65), se va monta aparent pe zidărie, va fi echipat cu intreruptoare 
automate, contactoare si elemente de comanda şi alimentează centrala termica, pompele de 
recilculare, iluminatul si prizele de la centrala termica. 
Instalaţia de iluminatinterior 

Conform normativului pentru proiectarea şiexecuţia sistemelor de iluminat artificial din 
clădiri, indicativ NP 061-02 pentru a se asigura buna desfăşurare a activităţii valorile 
recomandate ale iluminării medii sunt următoarele: 

 pentru cabinetul medical 500lx; 

 pentru spaţiile de baie si vestiar 200lx,  

 pentru holurisi coridoare 100lx,  
Calculele luminotehnice au fost efectuate cu ajutorul programului Dialux.  

Alimentarea circuitelor de iluminat se va realiza din tablourile de distribuţie aferente cu 
cablu N2XH 3x1,5mmp pozat in jgheaburi metalice respectiv în tuburi de protecţie  HFT 
montate îngropat. Porţiunile de traseu care intră în contact cu materialele combustibile ale 
construcţiei se vor proteja suplimentar în tuburi de protecţie din metal. Corpurile de iluminat vor 
fi de tipul Panou LED,Plafoniera LED, Aplica LED, Aplica IP65 LED. Corpurile de iluminat din 
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grupurile sanitare si centrala termica vor fi de tipul etanşe cu grad de protecţie IP 65. Circuitele 
de iluminat se protejează la scurtcircuit şi suprasarcină cu întreruptoare automate de 10A cu 
dispozitive de protecţie diferenţială de 30mA. 
Instalaţia de iluminat de siguranţă pentru evacuare si de interventie 

Conform Normativului NP I 7/2011, al SR EN1838 si SR1294 iluminatul de securitate se 
compune din urmatoarele categorii: 

a) iluminat pentru continuarea lucrului ; 
b) iluminat de securitate care se compune din: 
1. iluminat de securitate pentru interventii; 
2. iluminat de securitate pentru evacuarea din cladire ; 
a) Iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului a fost prevazut in incaperile cabinete 

medicale si la centrala termica. Corpurile de iluminat utilizate sunt de acelasi tip cu cele ale 
iluminatului normal, dar vor fi echipate cu KIT de emergenta cu autonomie de 2 ore, astfel incat la o 
avarie aparuta pe iluminatul normal, acestea sa porneasca automat. 

b.1) Iluminatul de securitate pentru interventii a fost prevazut in hol in zona tabloului 
electric. Corpurile de iluminat utilizate sunt de acelasi tip cu cele ale iluminatului normal, dar vor 
fi echipate cu KIT de emergenta cu autonomie de 2 ore, astfel incat la o avarie aparuta pe 
iluminatul normal, acestea sa porneasca automat. 

b.2) Iluminatul pentru evacuarea din cladire trebuie sa asigure identificarea si folosirea in 
conditii de securitate a cailor de evacuare. Acest iluminat se realizeaza cu corpuri de iluminat, de 
tip indicator luminos, cu sursa proprie, cu LED (de tip PERMANENT + SIGURANTA). La o 
avarie a sursei principale de alimentare (reteaua electrica de distributie), va functiona pe baterie 
proprie timp de minim 3 ore. 

Corpurile de iluminat de tip autonom vor fi executate conform SREN 60598-2-22. 
Corpurile de iluminat pentru evacuarea din cladiretrebuie sa respecte recomandarile din SR 

EN 60598-2-22 si tipurile de marcaj (sens, schimbari de directie) stabilite prin H.G. nr. 
971/2006, SR ISO 3864-1 (simboluri grafice) si SR EN 1838 privind distantele de identificare, 
luminanta si iluminarea panourilor de semnalizare de securitate. 
Instalatia de forta si prize 

Circuitele de prize monofazate, se vor realiza cu cablu N2XH 3x2,5mmp pozat în tuburi 
de protecţie HFT respectiv metal montate îngropat sub tencuiala, in sapa si tavane false. 
Portiunile de traseu care intra in contact cu materialele combustibile ale constructiei se vor poza 
in tuburi de protectie din metal. Dozele de derivatie, sidozele de aparat montate in elemente de 
constructie din material combustibil vor fi etanse si vor fi executate din metal sau din material 
plastice care satisfac proba cu fir incandescent la 960oC conform SR EN 60695-2-11. Circuitele 
de prize se vor proteja la scurtcircuit si suprasarcina prin întreruptoare automate de 16A echipate 
cu dispozitive de protecţie diferenţială de 30mA. Toate prizele se vor amplasa conform 
planurilor anexate si vor fi obligatoriu cu contact de protecţie.  

Alimentarea centralei de alarmare la efractie se va realiza din TG, cu cablu N2XH 
3x1.5mmp. 

Prizele din cabinet se vor monta la 1.5 m de la suprafaţa pardoselii finite. Prizele din 
Camera Tehnica se vor monta aparent la inaltimea de 1.5m si vor avea gradul de protectie IP45. 

Schema de legare la pamant este de tip TN-S.Toatecircuitele de priza vor fi prevazute cu 
protectii diferentiale cu  ∆I=30 mA. 
Instalaţia de paratraznet 
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 Instalaţia exterioară de protecţie împotriva trăsnetului trebuie să capteze direct loviturile 
de trăsnet, să conducă curentul de trăsnet între punctul de impact şi pământ şi să-l disipe fără 
deteriorări termice sau mecanice, pentru persoane şi conţinutul construcţiilor. 

Pentru a asigura o protecţie eficientă  împotriva loviturilor de trăznet este nevoie de o tija 
de captare de tipul PDA DC+15 ( cu timp de avans - 15 µs) montata pe un catarg cu inaltimea de 
3m, cu raza de protecţie de 25 m la baza catargului si 33 m la  sol, amplasat pe mijlocul 
acoperisului cladirii conform planului anexat. Zona de protecţie rezultată asigură protecţia 
clădirii.   
Dispozitivul de captare se va monta pe o tija din otel zincat cu lungimea de 3m, acesta va fi fixat 
pe vârful stâlpului cu ajutorul unei piese de adaptare din alamă, si se va lega la instalatia de 
legare la pamant comuna cu a instalatiei electrice interioare  cu rezistenta de dispersie mai mica 
de 1, cu conductor din otel zincat Φ 10 mm, prin intermediul a doua piese de separatie. Pe 
conductorul de coborare se va monta un contor de trasnet in scopul de a contabiliza loviturile de 
trasnet directe si de a stabili necesitatea verificari dispozitivelor de amorsare. 
Instalaţia de legare la pamant 
 Priza de pământ va fi realizată din electrozi orizontali din platbandă de OlZn de 40x4mm, 
îngropata la 0,80-1.2m de la cota solului, si electrozilor verticali din teava zincata de 2 ½ ’’ in 
lungime de 1.5 m, avand grosimea minima a peretelui de 3,5 mm, aceasta va urma conturul 
cladirii conform planurilor de situatie anexate. 
 Valoarea rezistenţei la dispersie a prizei de pământ trebuie să fie sub 1. Electrozii nu 
vor avea acoperiri de vopsea, gudron etc.  

In incaperile centralei termice s-a prevazut bara pentru egalizarea potentialului (BEP) la 
care se vor lega: conductorul de protectie PE, priza de pământ şi elementele metalice în legătură 
cu pământul ce se găsesc în interiorul construcţiei (conducte de apă, de încălzire, de gaze, de 
stins incendiu, de ventilare-climatizare, echipamente metalice, armătura construcţiei, 
echipamente ale instalaţiilor electrice şi de telecomunicaţii) . 
 In incaperea centralei termices-a prevazut o centura de impamantare din platbanda de otel 
zincat 25x4mm legata la priza de pamant a cladirii, la care se vor racorda tablourile electrice si 
partile metalice ale centralei.  
Instalaţia CATV 

Circuitele CATV se vor realiza cu cablucoxial cu impedanta de 75 Ω.Prizele TV se vor 
amplasa conform planului de situatie anexat. Circuitele de CATV se vor poza,  in tuburi de 
protectie montate ingropat, sub tencuiala, la o distanta de minim 30 cm fata de circuitele 
electrice. In dulapul RACK se va monta un distribuitor TV de la care sunt alimentate circuitele 
CATV. 

Configuraţia sistemului CATV va cuprinde următoarele echipamente:  
- distribuitor TV; 
- priza TV. 
Instalaţia de voce – date  

Instalaţia de telefonie si date se va executa după o schemă radială. Toate cablurile se vor 
concentra in dulapul Rack  amplasat in Sala de Consultatii . Pentru fiecare priza de date + 
telefonie se vor prevedea câte doua circuite independente cu cablu UTP CAT6e 4x2x0.5 
Prizelede date vor fi de tipul duble RJ45, se amplasa conform planului de situatie anexat. 
Circuitele de telefonie si date se vor poza,  in tuburi de protectie  montate  ingropat si jgeaburi 
metalice, sub tencuiala plansee sau tavan fals.  

 Configuraţia subsistemului Voce-Date va cuprinde următoarele echipamente: 
- Rack, 19",  echipat cu prize şi ventilator; 
- Switch; 
- Prize dublă RJ 45,  cat 6; 
- UPS; 

Instalaţia de avertizare la efractie 
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Instalaţia de avertizare la efracţie asigură protecţia întregii clădiri împotriva intrării 
neautorizate (cu scop de furt). Structura sistemului este dată de tipul clădirii, localizarea şi 
compartimentarea clădirii, valorile adăpostite şi atractivitatea lor, informaţii importante, gradul 
de protecţie impus. 

Instalaţia de alarmare la efracţie trebuie să corespundă următoarelor criterii: 
- să fie capabilă să declanşeze în orice moment, în care se impune, o alarmă;  
- săr educă la minimum riscul de alarmă falsă;       
- să semnalizeze defecţiunile tuturor buclelor;  
- să poată fi verificat fără întreruperi majore ale funcţionării sale; 
Configuraţia sistemului va cuprinde următoarele echipamente:  
-centrala de alarmare la efracţie; 
-detectoare de mişcare; 
-tastaturi;  
- module de extensie ; 
- sirene de interior ; 
-sirena de exterior. 
Necesitatea achizitionarii de dotari – aparatura medicala 
 

Nr. 
crt. Denumire Specificații tehnice minimale 

1 
Aparat de măsurat 
tensiunea arterială 
cu stetoscop 

Tensiometru mecanic cu stetoscop, manseta cu doua tuburi 
pentru adulti . Tensiometru cu manometru si stetoscop din 
aluminiu, ventil metalic, supapa de aer cu reglaj fin, microfiltru 
pentru supapa de aer. Tensiometru cu stetoscop cu para la 
manometru in forma de lingura, din otel inoxidabil, conector 
metalic pentru schimbul simplu si rapid al mansetelor. 
Manometru: Ø 64 mm, 
Gradatie manometru: 0 ~ 300 mmHg 
Membrana presiune: maxim 600 mmHg 
Precizie: +/-3 mmHg 

2 Stetoscop 

3 stetoscoape intr-unul singur, cu posibilitatea schimbarii 
capului de ascultare tip ventil. 
Cap dublu din aluminiu galvanizat 
Membrana Ø 48mm, Ø 36 mm, Ø 28 mm, 
tub in Y,lungime 79,78.5,78 cm 
Piese de schimb membrana si olive 

3 Cântar pentru adulţi 
Cantar digital  
- Platforma joasa, anti-alunecare 
- Functie BMI integrata (indicele de masa corporala) 

4 Taliometru Domeniul de masurare: 60 si 200 cm 
Gradare 1 mm  

5 Pelvimetru  Material:       inox  
Dimensiuni:  33,0 cm 

6 Negatoscop pentru 
radiografii 

Proiectat în conformitate cu recomandarile clinice, lumina 
alba/verde, carcasa de culoare alba, vopsita electrostatic. 
Negatoscop dublu, sistem unic de prindere filmului radiologic, 
ofera utilizarea completa a zonei de vizualizare. Poate fi utilizat 
cu succes in diverse domenii ale practicii medicale. 
Negatoscop: 75 x 40 cm 
Dimensiuni externe: 
Panouri: 2 
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8 
Seringă Guyon 
pentru spălături 
auriculare 

Seringa din inox cu capacitate de 150cc. 

9 Termometru clasic 

Termometru cu lichid ecologic (aliaj netoxic pe baza de galiu), 
fara mercur, o alternativa ecologica, netoxica si recomandata 
pentru uz uman, nu necesita baterii, 100% igienic/rezistent la 
apa, curatare si dezinfectare usoara fiind utilizat in conditii de 
siguranta, cu toc transparent din pastic pentru stocare. 

10 Termometru  

TEMPERATURA AURICULARA (ureche) 
TEMPERATURA FRONTALA (frunte) 
TEMPERATURA SUPRAFETE (lichide) 
TEMPERATURA AMBIENTALA (camera) 

11 Electrocardiograf  

 Achizitie si afisare pe 18 derivatii ceea ce mareste considerabil 
rata de detectie a infarctului mocardic la nivelul ventriculului 
drept si al peretului posterior 
- Display color 19 " de inalta rezolutie  
- Frecventa de lucru: 0,01-32000 Hz  
- Tehnologie patentata iFilter pentru detectarea undelor 
minuscule 
- Detectare bipolara de stimulare 
- Software PC gratuit 
- Transmiterea electrocardiogramelor pe e-mail direct 
- Vizionarea actiunilor ecg-ului simultan pe aparat si pe PC 
- Conectare ecg-ului cu PC prin Wi-Fi 
- Export electrocardiograme in format PDF, PNG, XML, HL7, 
DICOM 
- Memorie interna 1000 ecg-uri 
- Tastatura alphanumerica  
- Stativ mobil cu 4 roti din care 2 cu frana 

12 

Analizor profil 
lipidic, trigliceride, 
glicemie si 
hemoglobina 

Analizor portabil care masoara 6 parametri:colesterolul total, 
HDL colesterol, LDL colesterol, trigliceride, glicemie si 
hemoglobina. 
Colesterolul total, HDL colesterol, LDL colesterol, trigliceride se 
masoara cu un singur test, iar glicemia si hemoglobina se 
masoara fiecare cu teste separate. 

13 Pupinel 

Sterilizator cu aer uscat cu capacitate de 17L destinat sterilizarii 
instrumentarului medical. 
Operare automata controlata cu un sistem de temporizare si 
termostatare. 
Termostat, termometru, temporizator 
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14 Cantar medical 
electronic de sugari 

Dotat cu functia HOLD (mentinere a indicatiei) ceea ce face 
cantaririle precise chiar daca sugarul este agitat. Forma 
ergonomica a platanului de cantarire si suprafetele rotunjite 
ale acestuia fac usoara cantarirea si a sugarilor de dimensiuni 
mai mari. Afisajul mare si clar permite citirea comoda a  
rezultatelor cantaririi.  
Detalii tehnice: 
-  Limita maxima 20 kg 
- Diviziune 5g <10kg> 10g 

 
Necesitatea achizitionarii de dotari – mobilier si altele 
 

Nr. 
crt. Denumire Specificații tehnice minimale 

1 Masă ginecologică 

Trei sectiuni cu reglaj independent; 
Culoarea tapiteriei la alegere; 
Dimensiuni : l =620mm ; L =1700mm ; h= 850mm; 
Livrata cu scarita amovibila si vas din otel inoxidabil; 
Cadru metalic vopsit in camp electrostatic; 
Suporti de picioare cu posibilitatea de pozitionare si 
reglare pe inaltime; 
Picioare din inox, demontabile; 
Blaturi capitonate cu poliuretan flexibil si acoperite cu 
piele ecologica. 

2 Dulap vestiar Dimensiuni:    60 x 120 x 200 cm 

3 Cos gunoi colectare selectiva 
Cos gunoi colectare selectiva deseuri, cu pedala 
antiderapanta si maner superior pentru o manipulare 
facila. Capacitate: 10 litri.  

4 
Cos gunoi grupuri sanitare Cos de gunoi cu pedala si capac rabatabil, fabricat din 

polipropilena de calitate cu capacitatea de 7 litri. 

5 Canapea consultatie 

Cadru metalic vopsit in camp electrostatic; 
- cu ridicare pe verticala de la h=700 la h=900 mm; 
- blat capitonat cu poliuretan flexibil si acoperite cu piele 
ecologica; 
- dimensiuni blat: 1800 X 600 mm. 
- suport rola hartie  

6 
Banca sala de asteptare 4 locuri 4 locuri - sezut si spatar din plastic perforat(layer) sau 

normal 

7 Banca sala de asteptare 2 locuri 2 locuri - sezut si spatar din plastic perforat(layer) sau 
normal 

8 Birou medic Din PAL melaminat de culoare alba, picioare metalice 

9 Scaun medic Scaun medic cu spatar, cu cadru din plastic, fabricat din 
piele ecologica si cu pompa hidraulica. Prevazut cu roti. 

10 Scaun pacient Scaun de vizitator cu cadru vopsit in camp electrostatic, 
cu sezutul si spatarul tapitat.   
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11 Dulap instrumentar medical 

Structura metalica vopsita in camp electrostatic. Partea 
superioara are 2 usi cu incuietoare si 2 polite ajustabile 
din inox.  
Partea inferioara are 2 usi din otel cu incuietoare si polita 
din otel demontabila.  
Structura demontabila.    

12 
Paravan 

4 parti. Structura tubulara cromata, montata pe rotile, 
folie din plastic lavabila de culoare alba, constructie 
demontabila. 
Dimensiuni: 2000 x 420 x 1670 mm  

13 Umeraș  din lemn cu antialunecare 

14 Cuier aplicat pe perete 1 ml Cuier pe suport din lemn cu agățători metalice  

15 Aspirator profesional Aspirator cu putere între 2000W - 2200W 

16 Trusă prim ajutor, pentru perete Trusă de prim ajutor omologată 

17 Extinctor  Extinctor cu pulbere de tip ABC 

 
Necesitatea achizitionarii de dotari – instrumentar 
 

Nr. 
crt. Denumire Specificații tehnice minimale 

1 apăsător limbă adulti material: inox 

2 apăsător limbă copii material: inox 

3 deschizător gură din inox; 13 cm; 

4 ciocan reflexe Maner din otel inoxidabil, lungime 25 cm 

5 trusă completă de mică 
chirurgie 

Bisturiu monobloc 17cm  
Foarfeca ch. dr. 14 cm 
Foarfeca ch. cb. 14 cmi 
Pensa anatomica 14 cm 
Pensa chirurgicala 14 cm 
Pensa Pean dr. 14 cm  
Pensa Pean cb. 14 cm 
Pensa Kocher dr 14 cm 
Pensa Kocher cb cm  
Port-ac Mathieu 14 cm 
ac cu ata sterila 10 buc 
Cutie instrumentar fara maner 180x80x40 mm  

6 valve ginecologice  Material: inox Japonia 
Marimi: Mica; Medie; Mare 

7 pense de col material: inox 

8 centimetru de croitorie 1.5m 

9 atele Kramer 60 cm 

 
 

c) analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv 
de schimbări climatice ce pot afecta investiţia; 
Nu este cazul. 
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   d) informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură 
sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa 
condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate; 
Nu este cazul. 

   e) caracteristicile tehnice şi parametrii specifici investiţiei rezultate în urma 
realizării lucrărilor de intervenţie. 

Functiunea:   Dispensar uman medical; 
Regim de inaltime:  Demisol partial+Parter ; 
Hmax cornisa:  + 6.06 m fata de cota ± 0,00 (cota pardoselii finite de la parter) 
H streasina  +2.60  m fata de cota ± 0,00 (cota pardoselii finite de la parter) 
Suprafata teren: 505 mp; 
Numar constructii aflate pe teren:    1 corp de cladire  
Dimensiuni gabarit:     11.27x9.325 m 
Capacitate  16 persoane; 
 
Procent  si coeficient - situatie existenta 

 Bilanţul teritorial şi caracteristicile construcţiilor existente se prezintă astfel: 
 Suprafaţa totală a terenului: SU= 505,00 mp  
Suprafaţa construită:    SC= 84 mp; 
Suprafaţă desfăşurată:    SD= 125  mp; 

  Procentul de ocupare a terenului - POT – propus = 16 % 
Coeficientul de utilizare a terenului - CUT – propus = 0,24 

  
 

2. Necesarul de utilităţi rezultate, inclusiv estimări privind depăşirea consumurilor 
iniţiale de utilităţi şi modul de asigurare a consumurilor suplimentare 
Necesar utilitati instalatii termice 

Consumul de apa rece menajera estimat 
  
Consumul mediu de apa rece menajera pe zi este Qn zi med = 0.435 mc/zi, 
 
Nr. 
Crt. 

Tip lucrare Periodicitate 
mc 
estimativ/an 

1 Consum apa rece menajera 1 an 105 
    TOTAL  
 
Consumul de apa uzata menajera evacuata prin retea canalizare 

Cantitatea de apa uzata menajera evacuata zilnic la rețeaua de canalizare este Qu zi med 
= 0,435 m³/zi. 
 
Nr. 
Crt. 

Tip lucrare Periodicitate 
Consum apa 
uzata 

1 Consum evacuare apa uzata menajera la reteaua publica 1 an 105 
  TOTAL  

 
 

Consumul de utilități – Instalatii electrice 
 Puterea instalata totala actuala este estimata la Pi= 15.4  kW. 
 Puterea simultan absorbita actuala este de Pa=9.8 kW. 
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Consumul de utilități – Incalzire 
Cantitatea de energie necesara incalzirii spatiilor este de: 
- in prezent, varianta nereabilitata: 16307.52 kWh/an 
- dupa reabilitare: 3793.21 kWh/an. 
 

3. Durata de realizare şi etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul 
orientativ de realizare a investiţiei, detaliat pe etape principale 

 
Durata estimată de realizare estimată este de 24 luni. 
Etapele preconizate sunt detaliate în graficul de realizare a investiției, care face parte din 
prezenta documentație. 
În continuare se găsesc enumerate principalele etape identificate: 
1. Primele 6 luni: 
- pregătirea de către consultant a documentației cererii de finanțare 
- elaborarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții la clădiri existente; 
- obținerea Certificatului de urbanism și a avizelor, acordurilor de principiu; 
- procedura de evaluare și selecție a cererii de finanțare; 
- elaborarea Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție; 
- verificările de specialitate; 
- aprobarea proiectului tehnic; 
- semnarea Contractului de finanțare; 
-          organizarea procedurilor de achiziție publică și atribuirea contractelor; 
 
2. Etapa de implementare (18 luni): 
- managementul investiției; 
- asistența tehnică din partea proiectantului; 
- asistența tehnică din partea diriginților de șantier; 
- plata comisioanelor și taxelor legale; 
- ordinul de începere a lucrărilor; 
- execuția lucrărilor de renovare și modernizare a clădirii – investiția de bază; 
- diverse și neprevăzute; 
- recepția lucrărilor; 
 

4. Costurile estimative ale investiţiei: 
   - costurile estimate pentru realizarea investiţiei, cu luarea în considerare a costurilor 

unor investiţii similare; 
Valoarea totală estimată a investiției este de 492.055,90 LEI fara TVA , conform 

devizului general anexat la sfârșitul documentației. Prețurile stabilite au fost raportate la prețul de 
renovare și modernizare a construcțiilor din zonă, la care au fost adăugate cheltuieli de proiectare 
și asistență tehnică, cheltuieli diverse și neprevăzute. 

Cheltuielile din devizul general se regăsesc în devizele financiare, pe obiecte, anexate la 
acesta. 

   - costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/amortizare a investiţiei. 
Amortizarea investitiei nu se poate aprecia avand in vedere caracterul cultural al 

activitatilor desfasurate, care nu sunt generatoare de venituri. 
Se prezinta anexat devizul general, devizele pe obiect, listele de dotari si listele de 

echipamente. 
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5. Sustenabilitatea realizării investiţiei: 

   a) impactul social şi cultural; 
În economia şi societatea postmodernă, valorile post-materiale, cum ar fi asigurarea 

accesului la sanatate a comunităţii locale, devin elemente cheie în crearea imaginii localităţii. 
Este deosebit de importantă îmbunătăţirea gamei, a calităţii şi a accesibilităţii serviciilor de bază 
în vederea combaterii procesului de emigrare a populaţiei. 

Clădirea va adăposti oamenii comunitatii din Paucea, pentru care este un lucru 
accentuat de important să poată beneficia de o infrastructură modernă și comodă în ceea ce 
privește procesul legat de diagnosticare si aplicarea de tratamente uzuale. Proiectul va contribui 
la păstrarea sau readucerea tinerilor în comună. Este deosebit de important îmbunătăţirea gamei, 
a calităţii şi a accesibilităţii serviciilor de bază în vederea combaterii procesului de emigrare a 
populaţiei. 

În orice societate fundamentată pe principii democratice, dreptul la sanatate este unul 
fundamental.  

Renovarea clădirii va respecta specificul arhitectural din zonă îmbinându-l cu soluțiile 
moderne care vor asigura confortul bolnavilor și a personalului medical care frecventează 
dispensarul. 

   b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de 
realizare, în faza de operare; 

Entitatea responsabilă cu implementarea proiectului va fi Comuna Blajel. Din cadrul 
acestuia vor fi nominalizate pentru implementarea proiectului un număr maxim de 5 persoane, în 
conformitate cu prevederile art. 34 din Legea 284 din 28 decembrie 2010, cu modificările şi 
completările ulterioare. Totodată se va încheia şi un contract de prestări servcii pentru servicii de 
consultanţă pentru implementarea proiectului cu o societate de profil. Nu se vor crea noi locuri 
de muncă în faza de realizare a investiţiei. 

În faza de operare nu se vor crea noi locuri de muncă, datorită faptului că nu este 
necesară crearea de noi locuri de muncă, personalul existent înaintea implementării proiectului 
fiind în continuare suficient pentru deservirea dispensarului şi după realizarea investiţiei. 

   c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi 
a siturilor protejate, după caz. 

Impactul potențial asupra elementelor mediului și măsurile de reducere a acestuia: 
• Emisiile în sol. Suprafaţa pe care va fi realizată construcția este ocupată de teren 

neproductiv. 
În urma activităților de construcții rezultă următoarele tipuri de deșeuri: 
◦ Deșeuri tehnologice. Deşeurile depuse în depozite temporare sunt tratate şi 

transportate de cei care execută lucrările de construcţie, pe bază de contract. Primăria indică 
amplasamentul pentru eliminarea deşeurilor precizate mai sus, modalitatea de eliminare şi ruta 
de transport până la locul de eliminare. 

◦ Deșeuri menajere. Acestea rezultă în perioada exploatării clădirii, ele vor fi colectate 
separat și eliminate printr-o societate autorizată. 

• Emisiile în apă. Din activităţile care se vor desfăşura pe amplasament, nu rezultă 
poluanţi care să influienţeze acest factor de mediu. 

• Emisiile în aer. Sursele de poluare pentru acest factor de mediu sunt reduse datorită 
specificului activităţilor ce se vor desfăşura. Eventualele emisii de poluanţi de la utilaje se vor 
evita prin efectuarea reviziilor tehnice periodice la unităţi specializate. 

Deoarece în zonă nu există surse care să producă poluări semnificative ale aerului şi 
datorită condiţiilor de relief de largă deschidere cu o rapidă dispersare a eventualelor noxe 
provenite de mijloace de transport, putem aprecia calitatea aerului ca fiind bună. 
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• Zgomotul și vibrațiile. Zgomotul de la funcţionarea motoarelor şi încărcarea utilajelor 
nu prezintă risc semnificativ pentru mediu. Zgomotele produse pe amplasament pot fi reduse 
printr-o funcţionare corespunzătoare a utilajelor, dar şi prin evitarea unor defecţiuni la acestea 
care ar genera intensităţi mari ale surselor de poluare. 

Pentru asigurarea condiţiilor optime în timpul construcției, se propun următoarele 
măsuri: 

• utilizarea unor echipamente performante, care să genereze nivele minime de zgomot 
şi disconfort minim vecinătăţilor lucrării; 

• dotarea corespunzătoare cu echipament de protecţie a personalului; 
• păstrarea strictă a regulilor de igienă şi protecţie a muncii la locul de muncă. 
• Amplasamentul nu se află în zona vreunei arii protejate sau în zona de protecție a 

vreuneia.. 
6. Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de intervenţie: 

   Se prezinta anexat. 

VI. SCENARIUL/OPŢIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), 
RECOMANDAT(Ă) 

1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, 
financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor 

Dorința exprimată de către Beneficiar, este aceea de reabilitare și modernizare a 
dispensarului medical uman din localitatea Paucea. Deoarece, în urma analizării situației reale, 
din teren, pe baza expertizei tehnice și a auditului energetice, am constatat că există mai multe 
variante de rezolvare a problemelor, în continuare prezentăm, cu avantaje și dezavantaje, 3 dintre 
variantele identificate de către noi și anume: 

VARIANTA I. 
Nerealizarea niciunui proiect. Nu se elaborează nicio strategie de reabilitare și 

modernizare a caminelor culturale. 
Avantaje: 
- nu necesită investiție; 
Dezavantaje: 
- starea cladirii se va deprecia în mod accelerat, necontrolat, zonele deja degradate 

afectând altele adiacente; 
- sprijin insuficient pentru dezvoltarea comunității, în special în zonele rurale; 
- ar presupune slaba implicare a autorităților publice în folosul comunității pe care o 

deservește și neînțelegerea nevoilor sociale; 
- condiții neatractive, depopularea zonei. 
 Această variantă nu poate fi luată în considerare decât teoretic, deoarece nu este în 

spiritul strategiei de dezvoltare a Comunei Blajel. 
VARIANTA II. 
Reabilitarea și modernizarea clădirii existente, pe baza documentației tehnice elaborate. 

Suprafețele ocupate temporar și definitiv aparțin Comunei Blajel. 
Valoarea totală a lucrărilor este : 

492.055.9 LEI, din care C+M: 251.367,26 LEI 
Avantaje: 
- se îmbunătățesc condițiile și se prelungește durata de utilizare a clădirii existente; 
- se acordă sprijin pentru dezvoltarea comunității în zonă rurală; 
- rezolvarea unei nevoi sociale; 
- siguranță în exploatare. 
Dezavantaje: 
- costuri pentru realizarea lucrarilor. 
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VARIANTA III. 
Aceasta varianta ar combina solutiile propuse de expert in varianta maximala si de catre 

auditorul energetic in pachetul maximal. Suprafețele ocupate temporar și definitiv  ar aparține 
Comunei Blajel. 

Valoarea totală a lucrărilor se estimează a fi următoarea : 
 688.878 LEI, din care C+M: 351.914 LEI. 
Avantaje : 
- sprijin pentru dezvoltarea comunității în zonele rurale; 
- atingerea unui nivel maximal de protectie in eventualitatea unui seism;  
- posibilitatea proiectării arhitecturale contemporane, cu altă organizare funcțională; 
Dezavantaje : 
- variantă mai scumpă cu circa 40% față de varianta II; 
- nu se justifică investiția; 
Alte soluții de rezolvare a nevoilor de asigurare a unor condiții optime de desfășurare a 

activităților de asistenta medicala de specialitate în localitatea Pauceanu sunt viabile. Fiecare 
dintre variantele prezentate, prezintă avantaje și dezavantaje, în final, beneficiarul putând opta 
pentru una sau alta dintre variante. 

2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e), recomandat(e) 
La o analiză atentă a avantajelor și dezavantajelor celor trei variante, VARIANTA II este 

cea mai avantajoasă.  Dintre cele trei variante, în urma analizei tehnico-economice, se optează 
pentru Varianta II. 

3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei: 

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

Valoarea totala a lucrarilor (exclusiv TVA) este urmatoarea : 

   492.055,90 lei din care C+M: 251.367,26 LEI 

Valoarea totala a lucrarilor (inclusiv TVA) este urmatoarea : 

   585.031 lei din care C+M: 299.127,04 LEI 

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

Valoarea de inventar a clădirii dispensarului medical uman este de 133.905,94 lei, față de 
nivelul costului realizării prezentelor lucrări de reabilitare și modernizare, respectiv investiția de 
bază este de 492.055,90 lei fără TVA. 

Eficiența economică se calculează ca fiind raportul între valoarea de inventar și valoarea 
lucrărilor de renovare și modernizare după cum urmează: 

Eec = 133.905,94 / 492.055,90 = 0,27 
În urma calculului efectuat mai sus se observă că valoarea eficienței economice este 

relativ scăzută, investiția ce se va efectua fiind mai puțin eficientă din punct de vedere economic 
și mai mult eficientă din punct de vedere social. 

Din cele prezentate mai sus reiese că această investiție este necesară și oportună din punct 
de vedere socio-economic. 
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   c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în 
funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 

Indicatori tehnico-economici 

Indicatori Valori fără TVA 
Suprafața totală desfășurată a clădirilor 125 mp 

Construcții și instalații 242.742,00 lei 
Cost investiție C+M 251.367,26 lei 

Valoarea lucrărilor de bază 341.610,00 lei 
Alte costuri 150.445,90 lei 

Valoarea investiției 492.055,90 lei 
Numărul de locuitori 2.248 loc 

Cost investiție de bază/ mp suprafață 
construită 2.732,88 lei/mp 

Construcții și instalații (CI) /mp 1.941,936 lei/mp 
Raport investiție de bază și alte costuri 3.27  

Investiție totală / locuitori 218.88 lei/loc 
 

   d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 
 

Durata de executie efectiva a lucrarilor este de 24 luni. 
 

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

 
La realizarea documentației tehnice s-a ținut cont de standardele, normativele, legile și 
reglementările tehnice în vigoare, recomandările expertizei tehnice, a auditului energetic. 
Acte normative avute în vedere la elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții: 

- Legea 10/1995 - republicata, privind “Calitatea in construcții” 

- HG 272/1994 - regulamentul privind Controlul de stat în construcții 

- P130 – 1999 - Normativ pentru urmărirea comportării în timp a 
construcțiilor 

- P100-1/2013 - Cod de proiectare seismică 

- P100-3/2008 - Cod de proiectare seismică pentru construcții existente 

- SR EN 1990:2004 - Acțiuni în construcții (SR EN 1990:2004 / NA:2006) 

- CR6-2013 - Cod de proiectare pt. construcții de zidărie 

- NP 112-04 - Normativ pentru proiectarea fundațiilor directe 

- CR0 – 2005 - Cod de proiectare în construcții 

- CR 1-1-4-2012 - Acțiunea vântului 

- CR 1-1-3-2012 - Evaluarea încărcărilor din zăpadă 

Întregul proiect va respecta următoarele prevederi și norme conform legilor în vigoare: 
A. Măsuri de protecția muncii 
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În prezenta documentație s-a ținut cont de măsurile pentru tehnica securității muncii și aplicarea 
normelor de protecția muncii în conformitate cu Ord. 9/N /93. 
S-a avut în vedere: 
- Reglementări privind protecția și igiena muncii în construcții. Norme generale de protecția 
muncii-ediția 1996. 
- Norme generale de protecția muncii – ediția 1996. 
- Legea nr. 106/1996 privind realizarea unor măsuri de apărare civilă. Construcțiile analizate nu 
necesită amenajarea unui adăpost special de apărare civilă. 
Aceste măsuri nu sunt limitative, executantul și beneficiarul, urmând a lua toate măsurile 
necesare pentru evitarea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale. 
B. Siguranța în exploatare 
Este asigurată atât prin folosirea și punerea în operă a materialelor de calitate adecvate 
funcțiunilor, cât și prin respectarea strictă a normelor și normativelor în vigoare în ceea ce 
privește proiectarea elementelor structurale, nestructurale, finisajelor și a instalațiilor aferente. 
Calitatea materialelor folosite pentru finisarea pardoselilor va asigura circulația utilizatorilor în 
siguranță, atât pe interior cât și pe exterior. 
Activitățile desfășurate în imobil nu sunt nocive și nu implică riscuri din partea utilizatorilor. 
Prin proiectarea instalațiilor aferente se vor specifica normele pe care trebuie să le îndeplinească 
utilajele, aparatele și traseele care fac parte integrantă din fiecare sistem în parte. 
C. Siguranța la foc 
Construcțiile propuse pentru modernizare și renovare se înscriu în categoria de importanță C, 
conform HG 766/97 și în clasa de importanță III (redusă), conform P100-1-2013. 
Soluțiile constructive adoptate – planșee din lemn, spre pod, zidării portante din cărămidă, 
șarpantă din lemn ignifugat, cu învelitoare din țiglă ceramică, clasifică clădirile la gradul III de 
rezistență la foc. 
Conform normativului P118/99, la clădirile publice, riscul de incendiu este determinat de 
densitatea sarcinii termice și de destinație. Conform art. 2.1.3., sunt stabilite pentru anumite 
spații și încăperi următoarele grade de risc : 
- spațiul cu centrala termică-risc mijlociu de incendiu. 
Măsurile de protecție la foc sunt specifice construcțiilor, și respectă Normativul P118/99 privind 
Siguranța la foc a construcțiilor. 
Se vor respecta toate normele P.S.I. atât în timpul execuției cât și în timpul exploatării. Toate 
elementele de construcție din lemn se vor ignifuga. 
Există posibilități de eliminare a fumului, în cazul unui eventual incendiu, prin ochiurile mobile 
ale ferestrelor. 
Clădirile vor fi dotate cu mijloace de intervenție, conform legislației în vigoare.  
D. Igiena, sănătatea oamenilor, protecția și refacerea mediului 
Printre măsurile specifice acestei exigențe s-au prevăzut următoarele: 
- instalații sanitare corespunzătoare exigențelor, asigurând alimentarea cu apă rece, potabilă, 
apă caldă, canalizarea apelor uzate, obiecte sanitare specifice, etc. 
- evacuarea deșeurilor se face organizat, 
- s-a urmărit buna însorire, asigurarea iluminatului natural corespunzător fiecărui spațiu și 
asigurarea perceperii vizuale a mediului ambiant din spațiile închise, 
- instalații de încălzire, proiectate, care să creeze confortul termic necesar. 
- toate încăperile vor fi ventilate natural cu frecvența recomandată de normativ. 
Se vor respecta Normele de igienă aflate în vigoare privind unitățile de tip dispensar medical 
uman. 
Nivelul iluminatului artificial va respecta valorile normate, pe tip de încăperi. 
În ansamblul lor, căminele culturale nu sunt surse de noxe și nu trebuie prevăzute măsuri 
speciale care să împiedice poluarea mediului. Proiectul este în conformitate cu normele de mediu 
(inclusiv Directiva Cadru APA). 
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Pe timpul execuției și a exploatării se vor adopta unele reguli care să preîntâmpine poluarea 
mediului și afectarea spațiilor verzi. 
E. Protecția termică, hidrofugă și economia de energie 
Clădirea se situează în mediu construit adăpostit cu clasa de permeabilitate scăzută. 
Protecția termică se va realiza prin înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplării din lemn 
stratificat cu geamuri termopan și realizarea termoizolării la nivelul zidăriei și a planșeelor. 
Folosirea de materiale de calitate superioară vor conduce la importante economii de energie și 
vor asigura un confort optim în funcționarea obiectivului. 
F. Protecția la zgomot 
Imobiluleste situat în zone construite, având regim de înălțime moderat, cu surse de zgomot și 
vibrații datorate, în mare parte, traficului rutier. Conformarea constructivă, pereți exteriori izolați 
și echiparea cu tâmplării moderne va atenua zgomotul din exterior, asigurând valori normale 
admisibile. 
De asemenea trebuie menționat că imobilul analizat nu este producător de zgomot. 
În timpul execuției lucrărilor se vor prevedea măsuri de restricție. 
 
G. Încadrarea clădirii din punct de vedere N.P.S.I. 
Clădirile, cu gradul III de rezistență la foc, conform normativului P 118/99, se încadrează la risc 
mediu de incendiu. 
Evacuarea persoanelor și a bunurilor se va face pe ușile de acces. 
În timpul execuției lucrărilor de modernizare și renovare, dar și pe durata exploatării se vor 
respecta normele P.S.I. și N.T.S.M. în vigoare. 
 

5. 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 

Sursa principală de finanțare a lucrării de față va fi PROGRAMUL NATIONAL DE 
DEZVOLTARE LOCALA. 
Investiția se numește: “REABILITARE SI MODERNIZARE DISPENSAR MEDICAL UMAN 
LOC.  PAUCEA, COM. BLAJEL, JUD. SIBIU” și se încadrează la finanțarea prin PND-  
Investiții in domeniul asigurarii sanatatii. 
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VII. URBANISM, ACORDURI ŞI AVIZE CONFORME 
 

1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire - Se 
prezinta ca anexa. 

2. Studiul topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - Se 
prezinta ca anexa. 

3. Extrasele de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 
–Nu exista extras de carte funciara, se prezinta ca anexa pentru vizualizarea 
proprietatii Lista activelor fixe – domeniul privat al comunei Blajel. 

4. Avize privind asigurarea utilităţilor, în cazul suplimentării capacităţii existente – Nu 
este cazul. 

5. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de 
diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a 
prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentaţia tehnico-economică - 
Se prezinta ca anexa. 

6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, care pot condiţiona soluţiile tehnice, 
precum: 

   a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă 
ridicată pentru creşterea performanţei energetice; 
Nu este cazul. 

   b) studiu de trafic şi studiu de circulaţie, după caz; 
Nu este cazul. 

   c) raport de diagnostic arheologic, în cazul intervenţiilor în situri arheologice; 
Nu este cazul. 

   d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice; 
Nu este cazul. 

   e) studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei. 
Nu este cazul. 
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B. PIESE DESENATE 
I. Construcţia existentă: 

   a) plan de amplasare în zonă; 

   b) plan de situaţie; 

   c) releveu de arhitectură şi, după caz, structura şi instalaţii - planuri, secţiuni, 
faţade, cotate; 

   d) planşe specifice de analiză şi sinteză, în cazul intervenţiilor pe monumente 
istorice şi în zonele de protecţie aferente. – Nu este cazul. 
 
II. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă): 

   a) plan de amplasare în zonă; 

   b) plan de situaţie; 

   c) planuri generale, faţade şi secţiuni caracteristice de arhitectură, cotate, scheme 
de principiu pentru rezistenţă şi instalaţii, volumetrii, scheme funcţionale, izometrice sau 
planuri specifice, după caz; 

   d) planuri generale, profile longitudinale şi transversale caracteristice, cotate, 
planuri specifice, după caz. 
 

 
Elaborator: 
S.C. ARCANA CIVIL ENGINEERING S.R.L:  
 

ing. Bucur Adina    ______________ 
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Analiza financiara 

Identificarea investiţiei, definirea obiectivelor, şi specificarea perioadei de referinţă 

 

Investiția ce face obiectul prezentei analize presupune reabilitarea și modernizarea 

dispensarului medical uman, situat în localitatea Păucea, comuna Blăjel, județul Sibiu.  

Dispensarul are o suprafață construită de 84mp și va avea funcțiuni specifice pentru a 

asigura consultații și/sau tratamente medicale pentru populația arondată acestei zone. 

În acest sens se propune realizarea de spații pentru serviciile de medicină de familie. 

Tipuri de spații propuse în clădire: 

-  cabinet medicină de familie și anexe 

-  sală de așteptare 

-  grupuri sanitare pentru pacienți 

- cameră tehnica 

În prezent clădirea se află într-o stare degradată ce nu oferă în prezent condiții optime și la 

standarde europene pentru desfășurarea activităților medicale din comună, iar numărul 

populației care necesită consultații medicale este în creștere.  

Astfel, obiectivul general al investiției este reprezentat de îmbunătățirea serviciilor 

medicale din comuna Blăjel prin reabilitarea și modernizarea dispensarului medical uman din 

localitatea Păucea.  

 

Perioada de referință reprezintă numărul maxim de ani pentru care se furnizează 

previziuni în cadrul analizei cost-beneficiu. Perioada de referință pentru proiectul de investiții 

”REABILITARE SI MODERNIZARE DISPENSAR MEDICAL UMAN, LOCALITATEA 

PAUCEA, COMUNA BLAJEL, JUDEȚUL SIBIU” este de 15 ani și a fost stabilită în funcție 

de sectorul de activitate în care se realizează investiția, respectiv ”Alte servicii”, conform 

perioadelor de referinţă indicative sugerate de Ghidul CE. Astfel, perioada de 15 ani se 

consideră o perioadă apropiată de durata vieții economice a proiectului de investiții, suficientă 

încât să cuprindă impactul pe termen mediu și lung.  

 

Tabel 1 perioadele de referinţă indicative sugerate de Ghidul CE. 

Sector Perioada de referință 

Energie 25 

Apa si mediu 30 

Cai ferate 30 

Drumuri 25 

Porturi si aeroporturi 25 

Telecomunicatii 15 

Industrie 10 

Alte servicii 15 
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Calcularea indicatorilor de performanță financiară 

Analiza financiară are rolul de a evalua oportunitatea finanţării unor active economice. 

În cadrul analizei financiare vom utiliza metoda incrementală, prin compararea veniturilor şi 

costurilor înregistrate în varianta cu proiect faţă de varianta fără proiect. Vom determina astfel 

fluxurile financiare marginale aferente investiţiei, utilizând în acest sens numai surplusul de 

venituri, respectiv de costuri, generate de implementarea proiectului în varianta optimă. 

1. Prognoza cheltuielilor 

Din punct de vedere fiscal, beneficiarul proiectului are statut de neplătitor de TVA, 

ceea ce înseamnă că taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor din proiect este suportată 

de instituţie, în calitate de consumator final, fiind inclusă în costuri. De aceea, în 

fundamentarea costurilor în cadrul analizei financiare vom utiliza valorile inclusiv TVA, care 

în acest caz este un flux de ieşire, ce urmează a fi plătit efectiv. 

COSTURI DE INVESTIȚIE 

a) Costul cu investiţia de bază se compune din: 

 

 (lei cu TVA) 

Construcții și instalații 
242.742,00 lei 

Montaj utilaj tehnologic 5.000,00 lei 

Utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale cu montaj 
35.000,00 lei 

Utilaje fără montaj și echipamente de 

transport 
0,00 lei 

Dotări 58.868,00  lei 

 341.610,00 lei 

 

b) Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică:  

  (lei cu TVA) 

Studii de teren 
5.000 lei 

Avize acorduri și autorizații 
1.700,00 lei 

Expertiză tehnică 2.500,00 lei 

Certificarea performanței energetice și 

auditul energetic 
3.000,00 lei  

Proiectare și inginerie 60.500,00 lei 

Organizarea procedurilor de achiziţie 

publică 
15.000,00 lei 

Consultanță 11.451,86 lei 

Asistență tehnică  22.000,00 lei 

 121.151,86 lei 
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c) Alte cheltuieli:  

 

 (lei cu TVA) 

Organizare de șantier 3.625,26 lei 

Comisioane și taxe, cote legale 2.713,29 lei 

Cheltuieli diverse și neprevăzute 20.955,50 lei 

Cheltuieli pentru informare și publicitate 2.000,00 lei  

 29.294,05 lei 

 

COSTURI DE OPERARE ESTIMATE 

Costuri privind consumul de utilități: 

Asigurarea cu utilități se va realiza astfel: 

- Energia electrica se va asigura din rețeaua publica de alimentare cu energie electrică a 

localității; 

- Alimentarea cu apa se va realiza dintr-un put pana la finalizarea rețelei publice de 

alimentare cu apa a localității; 

- Canalizarea apelor uzate menajere se va realiza într-un bazin vidanjabil care se va realiza pe 

amplasament; 

- In localitate nu exista rețea de alimentare cu gaze naturale, centrala termica va funcționa cu 

combustibil solid. 

 

cheltuieli cu utilități 

Utilităţi Consum anual Preț unitar Cost   an 

încălzire 3793,21 kWh/an 0,125 

lei/kWh 

474,12 lei 

electricitate 9,8 kWh/zi x 365 zile/an = 3.577 kWh/an. 0,68 lei 2.432,36 lei 

apa rece 

menajară și 

apă uzată 

În cadrul analizei luăm în considerare costuri cu 

consumul apa , având în vedere faptul că rețeaua 

este în curs de execuție. 

105 mc/anual 

4.5 lei 472,50 lei  

Total   3.378,98 lei  

 

telecom 1 abonament 100 lei 1.200 lei  

consumabile   6.000 lei 

Total   7.200 lei  
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- cheltuieli cu personalul de   ntreținere   operare 

 

Personal Nr. pers. Costuri salariale   

an 

Medici  2 88.416 lei  

Asistente 2 50.088 lei 

Personal auxiliar 1 21.348 lei 

 5 pers 114.852 lei    

 

- cheltuieli de  ntreținere 

Costuri privind  ntreținerea investiției: aproximativ 1% din investiția de bază  n  primii 

10 ani = 2991 lei, urmând ca în următorii ani sa crească la 2%, respectiv 5982,54lei / an.  



 

S.C. ARCANA CIVIL ENGINEERING S.R.L. 

Tg. Mures, str. Muncitorilor, nr, 3/1, tel. 0740-190998 

  
   

Pagina 6 din 18 

 

PROGNOZA CHELTUIELILOR 

 

Denumire 

cheltuieli 

Imple

menta

re 

Perioada de exploatare 

an 1 an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8 an 9 an 10 an 11 an 12 an 13 an 14 an 15 

1 
Cheltuieli cu 

utilități 
3.379 

3.379 3.379 3.379 3.379 3.379 3.379 3.379 3.379 3.379 3.379 3.379 3.379 3.379 3.379 3.379 

2 

Cheltuieli cu 

intreținerea 

investiției 

2.991 2.991 2.991 2.991 2.991 2.991 2.991 2.991 2.991 2.991 5.489 5.489 5.489 5.489 5.489 5.489 

3 

Cheltuieli 

generale cu 

telefonie, 

internet, 

consumabile 

7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 

4 
Cheltuieli cu 

personalul 
159.852 159.852 159.852 159.852 159.852 159.852 159.852 159.852 159.852 159.852 159.852 159.852 159.852 159.852 159.852 159.852 

  

TOTAL 

CHELTUIELI 

DE 

EXPLOATARE 

2.744 2.744 2.744 2.744 2.744 2.744 2.744 2.744 2.744 2.744 2.744 2.744 2.744 2.744 2.744 2.744 
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2. Prognoza veniturilor (beneficii) 

 

În urma realizării investiţiei nu se vor înregistra venituri, aceasta nu este generatoare 

de profit. Pentru a putea fi operaţională investiţia se vor aloca sumele necesare de la bugetul 

local și respectiv de la bugetul de stat (pentru costurile salariale) 

 

Determinarea valorii reziduale:  

Valoarea reziduală s-a calculat prin metoda amortizării contabile, la valoare C+M a 

investiției: 

Valoarea construcţii şi instalaţii cu TVA  299.127,04 lei  

Durata de amortizare  40 ani 

Amortizare anuală  7.478,18 lei  

Amortizare aferent celor 15 de ani  112.172,64 lei  

Valoarea reziduală la sfărşitul anului 15  186.954,40 lei  
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PROGNOZA VENITURILOR 

 

 

Nr. 
crt. 

Denumire venituri 
Implementare  Perioada de exploatare 

an 1 an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 

1 Alocări bugetare Buget local  pt. 
acoperirea chelt. de exploatare 

16.314 
16.314 16.314 16.314 16.314 16.314 16.314 16.314 

2 
Alocări bugetare Buget de stat 
(salarii) 

159.852 
159.852 159.852 159.852 159.852 159.852 159.852 159.852 

  TOTAL VENITURI 176.166 176.166 176.166 176.166 176.166 176.166 176.166 176.166 

 

Nr. 
crt. 

Denumire venituri 
Perioada de exploatare 

an 8 an 9 an 10 an 11 an 12 an 13 an 14 an 15 

1 Alocări bugetare Buget local  pt. 
acoperirea chelt. de exploatare 16.314 16.314 18.812 18.812 18.812 18.812 18.812 18.812 

2 
Alocări bugetare Buget de stat 
(salarii) 159.852 159.852 159.852 159.852 159.852 159.852 159.852 159.852 

  TOTAL VENITURI 176.166 176.166 178.664 178.664 178.664 178.664 178.664 178.664 
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Indicatori de performanţă 

 

Măsurarea performanței include practici care se refera la identificarea, monitorizarea și 

comunicarea rezultatelor de performanță prin folosirea indicatorilor de performanță.  

Indicatorii de performanță prezintă indicații concise despre reușita proiectului. 

Calculul acestor indicatori va avea utilizare în selectarea şi aprobarea finanțării 

nerambursabile necesare susținerii proiectului de investiții.   

Factorul timp este luat în calculul fluxurilor financiare, prin aplicarea unui coeficient 

de actualizare de 5%. Valoarea Actualizată Netă (VAN) este suma algebrică a plăţilor şi 

încasărilor estimate, actualizate la momentul efectuării investiţiei din care se scade investiţia. 

 Rata internă de rentabilitate (RIR) este costul maxim pe care unitatea bugetară poate 

să-l suporte pentru finanţarea unei investiţii. Este util să fie calculate atât VAN, cât şi RIR.  

 Pentru ca un proiect să necesite intervenţie financiară, VAN trebuie să fie negativ, iar 

RIRF/C mai mică decât rata de actualizare utilizată  (RIRF/C < 5).  

 

Fluxul de numerar cumulat - Sustenabilitatea financiară 
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FLUXUL DE NUMERAR CUMULAT - SUSTENABILITATEA FINANCIARĂ 

Denumire 

Perioada de exploatare 

an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8 an 9 an 10 an 11 an 12 an 13 an 14 an 15 

Alocări bugetare Buget 

local  pt. acoperirea chelt. 

de exploatare 

16.314 16.314 16.314 16.314 16.314 16.314 16.314 16.314 16.314 18.812 18.812 18.812 18.812 18.812 18.812 

Alocări bugetare Buget de 

stat (salarii) 
159.852 159.852 159.852 159.852 159.852 159.852 159.852 159.852 159.852 159.852 159.852 159.852 159.852 159.852 159.852 

Total intrări 176.166 176.166 176.166 176.166 176.166 176.166 176.166 176.166 176.166 178.664 178.664 178.664 178.664 178.664 178.664 

 
                              

Total costuri de exploatare 176.166 176.166 176.166 176.166 176.166 176.166 176.166 176.166 176.166 178.664 178.664 178.664 178.664 178.664 178.664 

Rambursări bugetare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total ieşiri 176.166 176.166 176.166 176.166 176.166 176.166 176.166 176.166 176.166 178.664 178.664 178.664 178.664 178.664 178.664 

 
                              

Total flux de numerar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Flux de numerar total 

cumulat 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

S.C. ARCANA CIVIL ENGINEERING S.R.L. 

Tg. Mures, str. Muncitorilor, nr, 3/1, tel. 0740-190998 

  
   

Pagina 11 din 18 

 

Valoarea actualizată netă (VAN)  

VAN indică valoarea actuală, la momentul 0, a implementării proiectului ce va genera în 

viitor diverse fluxuri de venituri şi cheltuieli.  

VNA pozitivă însemnă că proiectul generează un beneficiu net şi este dezirabil. Toate 

diferenţele anuale venituri- cheltuieli, „aduse” în prezent cu ajutorul ratei de actualizare 

 

Valoarea actualizată netă s-a obţinut pe baza formulei: 

 











n
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 Unde:  r = rata de actualizare (8%) 

Io =  investiţia iniţială 

CF = fluxurile de numerar anuale (diferenţa Vi-Ci) 

VR = valoarea reziduală 

n = durata de viaţă a investiţiei 

 

Confom calculelor VAN =  -466.621 lei 

Rezultatul VAN fiind negativ denotă faptul că investiția necesită investiții financiare. 

 

 

Rata internă de rentabilitate (RIR) 

Rata internă de rentabilitate (RIR) rezulta din ecuaţia de egalare a valorii nete actualizate 

(VAN) cu zero. 

0
)1()1(

0

1










I
RIR
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RIR

CF
VAN

n

i
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i  

în care  

            Io= investiţia inițială 

            CF=fluxurile de numerar anuale (diferenţa Vi-Ci) 

VR=valoarea reziduală 

n=durata de viață a investiţiei 

 

Aceasta este rata internă de rentabilitate minimă acceptată pentru proiect, o rată mai mică 

indicând faptul că veniturile nu vor acoperi cheltuielile. 

RIRF/C = -6,49%< 5%. 
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INDICATORI DE PERFORMANȚĂ 

                   

Nr. crt. Denumire  
Implementare  EXPLOATARE 

TOTAL 
an1 an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8 an 9 an 10 an 11 an 12 an 13 an 14 an 15 

1 
Alocări bugetare Buget local  pt. acoperirea 
chelt. de exploatare 

  16.314 16.314 16.314 16.314 16.314 16.314 16.314 16.314 16.314 18.812 18.812 18.812 18.812 18.812 18.812 

  
2 Alocări bugetare Buget de stat (salarii)   159.852 159.852 159.852 159.852 159.852 159.852 159.852 159.852 159.852 159.852 159.852 159.852 159.852 159.852 159.852 

I. Total VENITURI   176.166 176.166 176.166 176.166 176.166 176.166 176.166 176.166 176.166 178.664 178.664 178.664 178.664 178.664 178.664 

  VENITURI ACTUALIZATE 
  167.777 159.788 152.179 144.932 138.031 131.458 125.198 119.236 113.558 109.684 104.461 99.487 94.749 90.238 85.941 1.836.716 

2 Costuri operaţionale    173.422 173.422 173.422 173.422 173.422 173.422 173.422 173.422 173.422 175.920 175.920 175.920 175.920 175.920 175.920 

  

2.1 Cheltuieli cu utilități 3.379 3.379 3.379 3.379 3.379 3.379 3.379 3.379 3.379 3.379 3.379 3.379 3.379 3.379 3.379 3.379 

2,2 Cheltuieli cu intretinerea investitiei 2.991 2.991 2.991 2.991 2.991 2.991 2.991 2.991 2.991 2.991 5.489 5.489 5.489 5.489 5.489 5.489 

2,3 
Cheltuieli generale cu telefonie, internet, 
consumabile 

7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 

2,4 Cheltuieli cu personalul 159.852 159.852 159.852 159.852 159.852 159.852 159.852 159.852 159.852 159.852 159.852 159.852 159.852 159.852 159.852 159.852 

3 Cheltuieli cu investiția 585.031                               

4 Valoarea reziduală                               -186.954 

II. Total COSTURI DE EXPLOATARE 585.031 173.422 173.422 173.422 173.422 173.422 173.422 173.422 173.422 173.422 175.920 175.920 175.920 175.920 175.920 -11.034 

  COSTURI ACTUALIZATE 
585.031 165.164 157.299 149.808 142.675 135.881 129.410 123.248 117.379 111.789 108.000 102.857 97.959 93.294 88.852 -5.308 1.718.306 

III. Flux net de numerar -585.031 2.744 2.744 2.744 2.744 2.744 2.744 2.744 2.744 2.744 2.744 2.744 2.744 2.744 2.744 189.698   

  Flux net de numerar ACTUALIZAT (8%) -585.031 2.613 2.489 2.370 2.257 2.150 2.048 1.950 1.857 1.769 1.685 1.604 1.528 1.455 1.386 91.248 -466.621 

RIR -6,49% 
                

VAN -466.621 
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4.7 Analiza cost eficacitate 

 

Deoarece proiectul nu este unul major (nu se aproba prin Hotarare de Guvern) nu necesita 

analiza economica, ci doar o analiza cost/eficacitate. 

Analiza cost-eficacitate ia în considerare atât costurile cât şi beneficiile care apar în ani 

diferiţi. În scopul de a le face comparabile, este utilizată tehnica de actualizare. Actualizarea 

este o tehnică care ne permite să comparăm valoarea unei monede în diferite perioade de timp. 

În analiza cost-eficacitate, rata de actualizare nu exprimă eficienţa sau costul capitalului, 

aceasta este doar o metodă de a face comparabile valori ce apar în ani diferiţi. Rata reală de 

actualizare standard pentru ACE este 5%. 

Deşi s-ar putea compara simplu raportul costuri / efecte (C/E), comparaţia corectă se bazează 

pe raportarea costurilor incrementale (suplimentare) la efectele incrementale (suplimentare), 

deoarece acest lucru ne spune cât de mult trebuie platit în plus, pentru o măsură/proiect mai 

benefic.  

Raportul cost -eficacitate 

Raportul ACE este  rezultatul  împărţirii  valorii  actuale a costurilor  totale  (VATcost) la 

efectele /  beneficiile exprimate  în termeni fizici. Atât costurile, cât şi beneficiile vor fi 

considerate incremental (sistem  cu proiect pentru alternativele analizate minus sistem fără 

proiect –scenariul Business as Usual / „a face minimum” BAU) 

Model de calcul al raportului ACE: 

                              VAT Cost cu proiect –VAT Cost BAU 

Raportul ACE =  ---------------------------------------- 

                              Efect cu proiect – Efect BAU 

Costurile incrementale previzionate pentru o perioada de 40 de ani dupa implementare (pentru 

a nu fi nici o valoare reziduala) au fost actualizate cu rata anuala de 5%. A rezultat un cost 

operational total incremental de 16,387,369.89 lei.  

Statisticile actuale arata faptul ca 44,9 % din populatia Romaniei traieste in mediu 

rural. Conform datelor acest procent reprezinta 9.632.563 locuitori. La data de 01 iulie 2011 

existau in Romania un numar 2859 de comune, clasificate dupa numarul de locuitori.  

In ceea ce priveste spaţiile pentru serviciile de medicină de familie, specialistii sunt 

unanim de acord ca există nevoi considerabile de investiţii în ceea ce priveşte îmbunătăţirea 

condiţiei fizice actuale a clădirilor utilizate pentru furnizarea serviciilor de medicină de 

familie. În afară de reparaţiile necesare ce privesc structura clădirilor, în multe cazuri 

instalaţiile de apă, canalizare şi sistemele de încălzire sunt în stare proastă. 
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Investitiile in domeniul sanitar reprezinta cea mai ieftina si eficienta metoda de 

mentinere a starii de sanatate a populatiei. Factorul principal in preventia bolilor este educatia 

sanitara precum si supravegherea permananta a starii de sanatate a populatiei. Pentru ca acest 

lucru sa se produca este nevoie ca medicul de familie sa fie perfect integrat in mediul sau 

profesional iar accesul pacientului la medic sa fie deosebit de facil. Prin implementarea 

acestui program se creeaza toate conditiile ca programele nationale de preventie din domeniul 

medical sa poata fi implementate rapid si corect. In mod cert costurile proiectului ar fi foarte 

repede recuperate din economiile rezultate prin scaderea cheltuielilor din sistemul medical 

datorita imbunatatirii starii de sanatate a populatiei si scaderii numarului de imbolnaviri. 

Exista deasemenea si rezultate care nu pot fi cuantificate financiar dar cu implicatii majore in 

populatie (cresterea calitatii vietii, cresterea sperantei de viata a populatiei, etc). 

Conform datelor publicate de Institutul National de Statistica, starea de sănătate 

percepută din Romania este urmatoarea: 

Din totalul populaţiei rezidente, 76,6% consideră că au o starea de sănătate bună sau 

foarte bună (80,9% dintre persoanele de sex masculin, respectiv 72,6% dintre cele de sex 

feminin). Majoritatea persoanelor tinere au declarat o stare de sănătate bună şi foarte bună, dar 

numai 31,6% dintre persoanele de 65-74 ani şi 14,2% dintre persoanele de 75 şi ani şi peste au 

declarat că au o stare de sănătate bună şi foarte bună. Pe medii de rezidenţă nu există diferenţe 

semnificative în ceea ce priveşte starea de sănătate declarată. 

Una din patru persoane suferă de cel puţin o boală cronică sau o problemă de sănătate 

de lungă durată, o pondere mai mare fiind întâlnită în rândul persoanelor de sex feminin 

(29,9%) faţă de cele de sex masculin (21,8%). În mediul rural ponderea persoanelor care 

suferă de o boală cronică sau o problemă de sănătate de lungă durată (24,9%) este mai mică 

decât cea a persoanelor din mediul urban (26,8%). Cele mai frecvente boli cronice declarate 

de persoanele în vârstă de 15 ani și peste sunt: hipertensiunea arterială (întâlnită la 17 

persoane din 100), afecţiunile zonei lombare (11 persoane din 100), afecţiunile zonei cervicale 

(6 persoane din 100) şi diabetul zaharat (5 persoane din 100). Copiii sub 15 ani sunt într-o 

măsură mai mică afectaţi de boli cronice (4,6%), cele mai frecvente fiind alergiile (exclusiv 

astmul alergic), bronşita cronică, boala pulmonară obstructivă sau emfizemul. Cinci copii din 

1000 suferă de anomalii congenitale osteo-articulare, iar doi copii din 1000 au anomalii 

congenitale cardio-vasculare. 

Din totalul populaţiei rezidente de 15 ani şi peste, 7,7% au declarat că au dificultăţi în 

realizarea activităţilor zilnice de îngrijire personală. Gradul de limitare variază odată cu 

vârsta, astfel că 17,0% din persoanele de 65-74 ani şi 42,1% din persoanele de 75 ani şi peste 

au unele dificultăţi în realizarea, fără ajutor, a activităţilor de îngrijire personală sau nu le pot 

face deloc.  

Medicii specialişti (inclusiv chirurgi) au consultat 16,0% din populaţia rezidentă în 

decursul ultimelor 12 luni precedente interviului. Persoanele de sex feminin au solicitat într-o 

măsură mai mare decât persoanele de sex masculin o consultaţie unui medic specialist (18,7% 

faţă de 13,2%), ca şi persoanele din mediul urban (18,2% dintre acestea faţă de 13,6% dintre 
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persoanele din mediul rural). Un sfert din populaţia ţării nu a solicitat niciodată o consultaţie 

unui medic specialist. O persoană care a apelat la medicul specialist a primit, în medie, 2,3 

consultaţii (2,4 consultaţii în mediul urban şi 2,2 consultaţii în rural). 

Mai puţin de jumătate (47,0%) din populaţia rezidentă a apelat, cel puţin o dată, 

la medicul de familie sau la un medic de medicină generală  n ultimele 12 luni 

precedente interviului, efectuând  n medie 3,7 consultaţii, iar 3,6% din populaţia 

rezidentă nu a apelat niciodată la un medic de familie sau la un medic de medicină 

generală. 

Avand in vedere aceste date, s-a calculat valoarea beneficiului rezultat in urma construirii 

dispensarului in localitatea Păucea, astfel: 

2248 (locuitori comuna Blăjel) * 47% (media populatiei care a apelat cel putin o data la 

medicul de familie sau la un medic de medicină generală) * 3.7 (numarul mediu de 

consultatii)  * 112.75 lei/consultatie (calculat ca si cost aferent serviciilor medicale -

constributii CASS - in procent de 5.5% din salariul mediu pe judetul Mures de 2050 de lei) = 

440.770,41 lei 
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 4.9. Analiza de risc 

Evaluarea riscului este primul pas în procedura de gestionare a riscului. 

 Evaluarea riscului este determinarea cantitativă sau calitativă a valorii de risc legată de o 

situație concretă și o amenințare cunoscută. Analiza calitativă a riscurilor vizează 

prioritizarea riscurilor după identificarea acestora şi este urmată de analiza cantitativă a 

riscurilor. Analiza cantitativă a riscurilor se efectuează pentru evaluarea valorii de risc a 

proiectului prin mijloace numerice.  

În vederea unei bune gestionări a riscurilor proiectului de investiții s-a realizat o evaluare 

în urma căruia s-au luat în considerare riscurile ce pot apărea atât în perioada de implementare 

a proiectului cât și în perioada de exploatare. În urma evaluării s-au identificat următoarele 

posibile riscuri: 

1. Riscul prelungirii duratei proiectului, nerespectării graficului iniţial al 

proiectului – poate conduce, pe de o parte la creșterea nevoii de finanțare, și la costuri 

suplimentare în ceea ce privește investiția.   

Măsuri de diminuare a riscului: - respectarea termenului de finalizare a lucrărilor, 

prin desfășurarea adecvată a proceselor de monitorizare şi control impuse de 

metodologiile de management al proiectului; 

2. Riscul nerealizării ratei interne a rentabilităţii (RIR) şi a valorii nete actualizate 

(VNA) 

3. Riscuri legate de procesul de achiziție - În cadrul procesului de achiziție poate 

apărea situația în care să nu existe operatori economici care sa dorească să execute 

contractul în condițiile prevăzute în caietul de sarcini, la prețul maxim specificat, sau 

în termenul specificat. Astfel, există riscul reluării procesului de achiziție, ceea ce ar 

duce la întârzierea desfășurării activităților, respectiv a  implementării proiectului. O 

alta situație ar fi aceea a contestațiilor  care ar putea apărea și care ar conduce la 

întârzierea începerii lucrărilor. 

Măsuri de diminuare a riscului:  

a) Respectarea cât mai riguroasă a reglementarilor privind achizițiile publice, pentru a 

evita apariția unor contestații;  

b) Promovarea pe scară cât mai largă a proiectului, fără a încălca prevederile privind 

achizițiile publice și fără a favoriza vre-un agent economic, pentru ca concurența să fie 

suficientă încât alegerea să poată fi realizată cât mai avantajos.  

4. Instabilitatea macroeconomică  

 

Măsurarea riscului, indiferent de natura sa, este o operație necesară estimării eficienței 

activității, îndeosebi cu prilejul efectuării unor investiții. Astfel pentru riscurile identificate s-

au prevăzut următoarele probabilități de apariție:  

 

Nr. 

crt. 
Risc identificat 

Probabilitate de 

apariție 
Impact 

1.  Riscul nerespectării graficului Probabilitate medie Mare 
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iniţial al proiectului 

2.  Riscul prelungirii duratei 

proiectului 

Probabilitate scăzută Mediu 

3.  Riscul nerealizării ratei interne a 

rentabilităţii (RIR) şi a valorii nete 

actualizate (VNA) 

Probabilitate medie Mare 

4.  Instabilitatea macroeconomică Probabilitate medie Mare 

5.  Impactul asupra cetățenilor și a 

entităților din județ să nu fie cel 

estimat   

Probabilitate scăzută Mare 

 

Măsuri de management al riscurilor 

În vederea reducerii impactului asupra implementării cu succes a investiţiei, se recomandă o 

planificare Planificarea riguroasă a activităţilor proiectului şi luarea în calcul a unor marje de 

timp. 

Managerul de proiect va avea ca responsabilitate monitorizarea şi controlul riscurilor, astfel 

încât activităţile din cadrul proiectului să fie adaptate imediat ce intervin schimbări în 

circumstanţe sau se produce un risc. Pentru a evita întârzierile în organizarea procedurilor de 

achiziţii, graficul de realizare a acestora va fi atent monitorizat, vor fi identificaţi din timp 

posibilii furnizori şi se va încerca o comunicare cât mai transparentă cu aceştia.  

Pentru ca riscul de neîncadrare a efectuării lucrărilor de către constructor în graficul de timp 

aprobat şi în cuantumul financiar stipulat în contractul de lucrări, să poată fi prevenit este 

necesar ca din etapa de elaborare a documentaţiei de finanţare graficul Gantt al proiectului şi 

bugetul estimat de costuri să fie elaborate realist şi pe baza unor input-uri certe. În acest sens, 

introducerea rezervelor financiare şi de timp este o măsură preventivă. 

În condiţiile în care prevenirea acestui risc nu constituie o măsură oportună şi realistă, în 

contractul încheiat cu constructorul trebuie stipulate clauze de penalitate şi denunţare 

unilaterală. 

 

 

 

 


