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MEMORIU  DE PREZENTARE 
 
 

1. DATE GENERALE 
INVESTITIA:  „CLADIRE CU FUNCTIUNI MEDICALE – CONSTRUIRE SI 

DOTARE COMPARTIMENT TERAPIE INTENSIVA, BOLI 
INFECTIOASE – S.C.J.M. – DESFINTARE CORPURI C6,C7,C8, 
STR. GHEORGHE DOJA, NR. 89, TG-MURES” 

 
ADRESA:  STRADA GHEORGHE DOJA, NR. 89, TG-MURES 
 
BENEFICIAR:   SPITALUL CLINIC JUDETEAN  MURES 
 
PROIECTANT GENERAL:  S.C. MANSART CORPORATE S.R.L. TG-MURES 
 
FAZA:  S.F. 

 
2. DESCRIEREA INVESTITIEI: 

 
SITUAȚIA EXISTENTĂ 
 Amplasamentul studiat se afla in intravilanul Municipiului Targu Mures. Str. Gheorghe Doja, 
nr. 89, in cadrul clinicii de boli infectioase conform CF nr 131622 Tg-Mures, terenul se alfa in 
proprietatea Spitalului Clinic Judetean Mures si are o suprafata de 8263 mp, iar pe teren sunt 
edificate 9 clădiri. 
 
Cladirile existente sunt:  
C1 – cladire spital Sc = 911 mp 
C2 – cladire spalatorie Sc = 548 mp 
C3 – cladire laborator Sc = 299 mp 
C5 – cladire terapie intensiva Sc 317 mp 
C6 – cladire anexa Sc 69 mp – se va demola 
C7 – pavilion Sc 91 mp – se va demola 
C8 – decantor dezafectat Sc 11 mp – se va demola 
C9 – depozit clor Sc = 11 mp – se va demola 

 
Relațiile cu zone învecinate, accesele  existente și/sau căi de acces posibile: 
Vecinatati: 

- Nord - Vest: strada Gheorghe Doja 
- Sud - Vest: strada Ciocanului 
- Sud - Est:  proprietati particulare 
- Nord - Est: proprietati particulare 

 Flosinta actuala teren conform CF – curti constructii 
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 Accesul pe teren se face prin trei intrari separate, intrarea principala din  strada Ciocanului , 
intrare utilizata de personal dar si de ambulante. Alta intrare se face prin latura de nord-est, printr-
un drum de servitute , pe acest acces se ridica deseurile menajere de catre firma de salubritate.  

Situația utilităților tehnico-edilitare existente: 
Amplasamentul este racordat la toate utilitățile existente în zonă. Clădirea este racordată la 

toate utilitățile existente pe amplasament: 
Alimentarea cu apă: se realizează prin intermediul unui branșament la rețeaua existentă  de 

alimentare cu apă potabilă. 
Evacuarea apelor uzate menajere: se realizează prin intermediul unui racord la rețeaua de 

canalizare stradală. 
Alimentarea cu energie electrică: se realizează prin intermediul unui branșament la rețeaua 

electrică existentă a localității. 
 

Paramentrii existenti: 

 Suprafață teren     = 8263.0 mp 

 Suprafață construită existenta totală incintă = 2257.0 mp 

 Suprafata desfasurata existenta totala incinta  = 4420 mp 

 P.O.T. existent      27.31 % 

 C.U.T. existent       0.53  
 
 Din observațiile efectuate în teren și din studiul documentelor avute la dispoziție, s-au 
constatat următoarele: 
 In vederea amplasarii investitiei propuse, respectiv  a sectiei ATI, se vor demola urmatorele 
cladiri:  
C6 cladire anexa 
C7 pavilion  
C8 decantor dezafectat 
C9 depozit clor 
 
SITUAȚIA PROPUSA: 
          Se propune constructia unei cladiri parter, cladire ce va avea activitatea de Sectie de 
Anestezie si terapie intensiva. Constructia propusa va fi desfasurata pe orizontala, avand un nivel 
de echipare, de finisare si de dotare si exigente tehnice ale constructiei in conformitate cu 
cerintele functionale stabilite prin reglementari tehnice si de mediu in vigoare: 

 Echiparea cu utilaje tehnologice astfel incat sa se asigure si aport de energie 
regenerabila.  

 Dotarea cu statii medicale care sa asigure nivelul corespunzator ca oxigen necesar 
unei sectii ATI.  

 Accesul personelor cu dizabilitati, grupuri sanitare si saloane dedicate pentru 
aceasta categorie de eprsoane.  

 Prin solutiile adoptate se va urmarii protejarea mediului inconjurator.  

 Finisajele se vor realiza cu materiale specifice si aplicabile in domeniul sanatatii.  
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Numarul estimat de utilizatori, pacienti si personal = 100 persoane.  
Durata minima de functionare apreciata corespunzator destinatiiei si functiunilor propuse , 

minim pe durata amortizarii investitiei.  
Cladirea va avea zone functionale bine determinate conform ordin 914/2006; ordin 1500/2009 
emise de Ministerul Sanatatii, dupa cum rumeaza: 
Spatii personal: vestiare medici si personal, camere de garda medici, camere personal, camere de 
monitorizare pacienti, grupuri sanitare, sala raport de garda, laborator analize. 
Spatii tehnice: boxe lenjerie curata si  murdara, camera materiale de curatenie, depozit produse 
farmaceutice, depozit instrumentra si aparatura, camera tehnica, boxa deseuri si camera 
neutralizare deseuri.  
Spatii apartinatori pacienti: camera de asteptare, hol, filtru si grup sanitar. 
Spatii pacienti: saloane cu doua paturi, saloane cu cinci paturi, salon izoltor,morga.  
Spatiu sala de interventii/bloc operator: camera pregatire pacienti, sala de interventii, camera 
murdara, camera sterila, camera pregatiure medici, grup sanitar, sterilizare si filtru.  
Separat va exista o zona de prelucrari sanitare , pentru pacientii adusi din exteriorul clinicii, 
precum si un oficiu alimentar de preparare a hranei pentru cei alfati in cladire.  
 
Parametrii propuși: 

 Suprafață teren      = 8263,0 mp 

 Suprafața construită totala incinta propusa   = 3832,00 mp 

 Suprafata desfasurata total incinta propusa   = 5995,0 mp 

 Suprafața construita cladire ATI propusa   = 1535.0 mp 

 Suprafata construita statie vacuum si aer comprimat  = 75.0 mp 

 Suprafata construita statie stocare oxigen   = 40 mp 

 Suprafata construita platforma deseuri   = 32 mp 

 Suprafata construita statie epurare ape uzate  = 75 mp 

 Regimul de înălțime propus:     parter 

 P.O.T. propus       = 46.37 % 

 C.U.T. propus       =  0.72 % 

 Categoria de importanță a lucrării:    B 

 Clasa de importanță:       = II 
 

Descrierea funcțională: 
 

PARTER cota +0.00  m 

 Denumire spații Sup. mp 

 VIZITATORI  

1 Hol 4.50 

2 Sala asteptare apartinatori 8.30 

3 Grup sanitar pers. cu 
dizabilitati 

6.10 

4 Filtru 5.60 

 SPATII ORGANIZARE  

5 Access prelucrari sanitare 22.20 
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6 Grup sanitar pregatire 
pacienti 

20.65 

7 Hol 7.70 

8 Oficiu alimente 19.60 

 SPATII PACIENTI  

- 9 - Salon 24.60 

- 10 Salon 24.60 

11 Salon 24.60 

12 Salon 24.55 

13 Salon 24.55 

14 Salon 24.55 

15 Salon 24.55 

16 Salon izolator 16.40 

17 Hol 2.95 

18 Salon isolator 16.40 

19 Hol 2.95 

20 Salon Izolator 16.40 

21 Hol 2.95 

22 Salon izolator 16.40 

23 Hol 2.95 

24 Salon 31.65 

25 Salon 65.05 

26 Salon 65.00 

-  - SPATII ADMINISTRATIVE SI 
CIRCULATII 

 

- 27 Access filtru pacienti 24.55 

- 28 Hol 20.95 

- 29 Secretariat/registratura 11.55 

- 30 Hol 77.70 

- 31 Hol 76.90 

- 32 Monitorizare pacienti 12.00 

- 33 G.S. 1.80 

- 34 Sala raport de garda 21.85 

- 35 Hol 4.05 

- 36 Birou sef sectie 7.50 

- 37 Camera personal 6.95 

- 38 Camera personal 7.30 

- 39 Hol 6.00 

- 40 Camera garda medici 7.50 

- 41 Camera garda medici 7.50 

- 42 G.S. 3.50 

- 43 G.S. 3.50 

- 44 Laborator 11.60 
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- 45 Ploscar 4.25 

- 46 G.S. 1.80 

- 47 Monitorizare pacienti 14.90 

- 48 Hol 36.55 

- 49 Hol 36.60 

- 50 Hol 5.00 

- 51 G.S femei 3.40 

- 52 G.S.barbati 3.40 

- 53 Morga 14.45 

- 54 Hol 41.20 

- 55 Boxa rufe murdare 4.80 

- 56 Hol 3.65 

- 57 Boxa deseuri 12.70 

- 58 Neutralizator deseuri 11.95 

- 59 G.S. 3.75 

- 60 Hol 3.70 

- 61 Dusuri 3.35 

- 62 Dusuri 3.40 

- 63 Vestiar barbati 30.05 

- 64 Hol 6.30 

- 65 Hol 4.00 

- 66 Hol 7.05 

- 67 Vestiar femei 31.20 

- 68 Dusuri  3.35 

- 69 Dusuri 3.25 

- 70 Hol 3.55 

- 71 G.S. 3.75 

- 72 Hol 7.80 

- 73 Boxa rufe curate 4.75 

- 74 Dep. Materiale curatenie 4.10 

- 75 Boxa curatenie 4.30 

- 76 Hol 11.05 

- 77 Depozit prod.farmaceutice 10.45 

- 78 Depozit instrumentar si 
aparatura 

25.60 

- 79 Spatiu tehnic 35.55 

-  SPATII BLOC OPERATOR  

- 80 Pregatire pacienti 20.40 

- 81 Depozit apparat radiologie 10.35 

- 82 Camera murdara 9.20 

- 83 Sala interventii 39.65 

- 84 Camera curate sterila 9.70 

- 85 Pregatire medici 16.85 
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- 86 Sterilizare 13.85 

- 87 Hol 5.05 

- 88 G.S. 4.90 

Total suprafata utila:  1326.35 

 
SISTEMUL CONSTRUCTIV PROPUS: 

Corpul de cladire nou propus va avea un sistem constructiv  format din fundatii din beton 
continue, pereti din zidarie de caramida, pereti de compartimentare din caramida, structura in 
cadre cu stalpi si grinzi din beton armat, placi din beton armaat atat peste sol cat si peste parter, 
cu acoperire tip terasa cu hidroizolatie.  
 
FINISAJE: 
Termoizolatii: 

Pentru  reducerea consumului de energie, se va realiza un termosistem pe fațade din vată 

minerală bazaltică, termoizolarea plăcii peste parter, termoizolarea plăcii peste sol. Dupa 

realizarea termosistemului pe fațade, se va aplica un placaj tip alucobond, pe structura metalica, 

conform planșelor de arhitectura. Arhitectura propusă se va încadra in contextul existent. 

 

Pardoseli: 

Se vor realiza pardoseli din PVC, rezistente la trafic intens, care respectă normele impuse 

de Ministerul Sănătății pentru spații medicale. Pardoseala PVC va fi antiderapantă, tratată 

antibacterian, antifungic și fără rosturi. Acestea se vor ridica pe perete, având rol de plintă.  

 
Pereti si tavane: 
  Pereții se vor acoperi cu vopsele lavabile antibacteriene, destinate spatiilor din spital. De 

asemenea se vor monta protecții din PVC pentru pereți(tapet PVC), in saloane si spatiile umede, pe 

toata inaltimea libera din interiorul camerei, si pana la 1.5 m pe holuri si alte incaperi pentru a 

proteja pereții holurilor expusi la trafic intens cu mijloace de transport al pacientilor, carucioare, 

paturi rulante. Aceste sisteme de protectie sunt realizate din materiale anti-bacteriene si 

agrementate sanitar, rezistente la foc, rezistente la substante chimice de dezinfectare si curatare 

etc.  

 Tavanele vor fi placate cu gips-carton,lise in toate spatiile cu trape de vizitare pe zona 

holurilor,  pentru vizitarea  instalațiilor. Acestea vor fi special concepute pentru spații medicale, 

vor fi etanșe, dezinfectabile, cu efect batericid și fungicid. 

 In spatiile destinate interventiilor chirugicale se vor monta un sistem de pereti neportanti, 
(construite pe o structura de tip grila 91200 mm) si poate fi montat si demontat extrem de usor.  
Panourile sunt din otel galvanizat pre vopsit, executate din materiale non combustibile, iar in caz 
de incendiu nu degaja gaze toxice. Aceste panouri au incluse si o iziolatie fonica din vata minerala 
Rw = 56 dB.  
 Tavanele false sunt special executate pentru aceste Sali de interventii, fiind realizate din 
acelasi panouri din otel galvanizat, pre vopsit, cu dim de 600 x 1200 mm, cu o structura din otel 
galvanizat.  
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 Usile deasemenea sunt executate din otel inox, pe ambele fete, avand latimea libera de 
120 cm, sunt prevazute cu actionare de la nivelul pardoselii, mecanismul usilor culisante permite o 
viteza de miscare de 25cm/sec. Controlul elelctronic al usilor permite urmatorele moduri: complet 
deschis, partial deschis, permanent deschis si rapid reversibil .  
 
Tamplarii exterioare: 
Tamplariile exterioare se vor realiza din aluminiu, finisaj gri, cu geam tripan, termoizolant si 
jaluzele exterioare pentru reglarea luminii naturale in interiorul camerei.  
 
Tamplarii interioare: 

Tâmplăriile interioare vor fi usi laminate HPL, special destinate spațiilor medicale fiind 
tratate microbiologic, usi cu rezistenta mecanica, la foc, coroziune in medii cu umiditate ridicata. 
Acestea vor respecta dimensiunile prevăzute prin normativul NP015 – normativ pentru 
proiectarea spitalelor. 

 
Access persoane cu dizabilitati:  
 Conform normativului NP051/2012 privind „Adaptarea clădirilor civile și spațiului urban 

aferent la exigențele persoanelor cu handicap”, se va realiza accesul persoanelor cu dizabilități la 

parterul  clădirii prin intermediul rampelor. De asemenea, se va realiza un grup sanitar cu obiecte 

sanitare speciale pentru persoane cu dizabilități. 

 Clădirea va respecta incadrarea în normativul P118, privind siguranța la foc a construcțiilor. 

 

Asigurarea utilitatilor: 

 Pentru asigurarea temperaturilor interioare intre 16ºC si 24 ºC. si a prepararii apei calde 

menajere  se prevede realizarea unei  centrale termice pe gaz. 

 Incalzirea spatiilor, in saloane se va realiza cu ventiloconvectori, pozitionati in tavan, cu 

reglare a temperaturii in fiecare salon in parte. Acest tip de echipamente vor asigura necesarul de 

răcire, cât și de încălzire pentru încăperi. Echipamentele de tip ventilo-convector se vor instala și 

pe zona de tranziție (holuri), unde se vor asigura capacitățile termice necesare. In zona grupurilor 

sanitare pentru pacienti, dar si pentru personal se va realiza incalzire in pardoseala cu agent 

termic.  

Prepararea apei calde menajere se va realiza cu ajutorul boilerelor cu serpentina montate 
in spatiul tehnic.  
 Conform art.24 alin. 1 din Ord. MS nr.1096/2016 privind completarea OM 914/2006 pentru 
aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea 
obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, se impune realizarea unei statii de tratare ape uzate 
pentru indeplinirea conditiilor de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor 
conform HG 188/2002 Anexa 2 NTPA 002. 

 Având în vedere prevederile de mai sus se propune realizarea unei statii de tratare a apelor 

uzate, care va fi pozitionata subteran in apropierea cladirii existente, astfel incat sa preia apele 

uzate, urmand ca dupa tratare sa fie evacuate in reteaua de canalizare a orasului.  
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 În scopul eficientizării energetice se vor prevedea echipamente de ventilare pentru 

aportul de aer proaspăt necesar în saloane, dar și pentru evacuarea aerului viciat și a mirosurilor 

nedorite.  

Introducerea aerului se va face în încăperile cu pacienți, sau cu personal medical, iar 

evacuarea se va realiza de la băi, depozite sau holuri, unde este posibil, realizandu-se o depresiune 

cu migrarea aerului catre zonele murdare. Echipamentul de ventilare este de tip centrala de 

tratare a aerului cu recuperare de căldura, cu montaj în tavanul fals. Acesta este echipat cu baterie 

de încălzire și baterie de răcire având ca și agent termic apa.  

 

Incalzirea si apa calda menajera: 

Agentul termic necesar pentru sistemul de încălzire va fi asigurat prin centrale de tratare a 

aerului care asigura agentul termic in ventiloconvectoare. In grupurile sanitare se va monta 

incalzire in pardoseala si agentul termic este realizat prin intermediul centralelor termice montate 

in spatiul tehnic cu acces din exterior. Apa calda menajera se asigura prin intermediul centralelor 

termice situate in spatiul tehnic.  

 

Climatizarea: 

Agentul termic necesar pentru sistemul de răcire va fi produs de un agregat de răcire de tip 

chiller. Amplasarea acestuia se va face pe terasa clădirii. 

 

Ventilatia si aportul de aer proaspat: 

Distribuția aerului proaspăt, precum și  aspirația aerului viciat de la interior și dirijat înspre 

și dinspre exterior se face prin sistem de tubulatura din tabla zincata. Tronsoanele de introducere 

a aerului spre interior se vor izola împotriva apariției condensului pe suprafața tubulaturii. 

Instalația de ventilare se va monta în tavanul fals . 

Introducerea în încăperi a aerului se va realiza prin intermediul grilelor, acestea fiind 

prevăzute cu plenum si registru de reglaj pentru posibilitatea echilibrării aeraulice a instalației. 

Aspirația aerului viciat se va face tot prin intermediul grilelor prevazute cu plenum, si prin 

intermediul valvelor de aspirație.  

 

Iluminatul: 

 Se propune montarea unor corpuri de iluminat de tip LED, cu prevederea de senzori de 

prezență și/sau lumină naturală în toate spațiile comune (grupuri sanitare, holuri,depozite, etc.).  

 Pentru toate tipurile de instalații se recomandă sporirea gradului de automatizare al 

echipamentelor, corelat cu aplicarea unor regimuri de exploatare raționale, în funcție de 

destinația spațiilor, modul de ocupare al spațiilor din clădire (programul fiecarui spațiu) și 

condițiile climatice. 
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