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MEMORIU DE PREZENTARE 

(conform Anexei nr. 5 E a Legii 292/2018) 

 

 

1. DENUMIREA PROIECTULUI: 

 

„CONSTRUIRE SPITAL CLINIC DE URGENŢĂ” 

2. TITULAR 

Titular de proiect: 

- Numele beneficiarului: CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIU 

- Adresa: Municipiul Sibiu, str. General Gheorghe Magheru nr. 14, județul Sibiu;  

 

Proiectant general: 

- Asocierea Popaescu & Co, Studio SQM și API Arhitekti   

- Nr. Proiect: 751/2020 

 

      

3. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT 

3.1. Rezumatul Proiectului 

Prezenta documentaţie analizează impactul asupra mediului pentru proiectul „CONSTRUIRE 

SPITAL CLINIC DE URGENŢĂ” , propus a fi amplasat în intravilanul Municipiului Sibiu, strada Calea 

Şurii Mici, nr. F.N., şi este proprietatea domeniul public al Judeţului Sibiu, nefiind grevat de servitute, 

conform C.F. Sibiu nr. 127759 - 191.800,00mp (arabil, teren neîmprejmuit), C.F. Sibiu nr. 125625 - 

2.950,00mp (drum, teren neîmprejmuit) si CF nr. 125620 - 7500mp (teren neîmprejmuit). 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 206/30.05.2019 a fost aprobată documentația Plan Urbanistic 

Zonal și Regulament Local de Urbanism – Construire spital clinic de urgență, în Sibiu, Calea Șurii Mici 

fn. 

Prin proiect se propune realizarea unei construcţii noi de spital cu o structură formată din 805 

paturi de spitalizare continuă (185 paturi de spitalizare continuă pentru copii şi 620 paturi de spitalizare 

continuă pentru adulţi) şi 90 paturi spitalizare de zi (40 paturi spitalizare de zi pentru copii şi 50 paturi 

spitalizare de zi pentru adulţi). 

Proiectul propus „CONSTRUIRE SPITAL CLINIC DE URGENŢĂ” va include servicii pentru 

adulți, dar și pentru copii, cu următoarea structură funcțională prezentată în tabelul de mai jos: 
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Nr. Crt. Secție clinică Compartimente incluse ăn 

cadrul secției 

Nr. paturi/secție 

1. Secţie clinică Medicină internă I Compartiment Nefrologie 

Compartiment Dializă 

peritoneală 

50 

2. Secţie clinică Cardiologie I Compartiment Terapie 

intensivă coronarieni 

(USTAC) 

45 

3. Secţie clinică Obstetrică-

ginecologie I 

- 45 

4. Compartiment ATI (bloc nasteri) - 15 

5. Secţie clinică Obstetrică-

ginecologie II 

- 45 

6. Secţie clinică Neonatologie (nou 

nascuti) I  

- 50 

7. Secţie clinică Neonatologie II 

(prematuri Gr. II) 

Compartiment Terapie 

intensivă nou născuţi  

 

25 

8. Compartiment clinic 

Gastroenterologie 

- 25 

9. Secţie clinică Otorinolaringologie 

(ORL) 

Compartiment Chirurgie 

maxilo-facială  

 

25 

10. Compartiment Oftalmologie - 15 

11. Secţie clinică Chirurgie generala I Compartiment Chirurgie 

plastică şi reparatorie  

Compartiment Arşi 

45 

12. Secţie clinică Chirurgie generala 

II  

 

 

Compartiment Chirurgie 

toracică şi esofagiană  

Compartiment Chirurgie 

cardio-vasculară 

50 

13. Secţie clinică Ortopedie si 

traumatologie 

- 50 

14. Secţie clinică Neurochirurgie - 25 

15. Secţie clinică Urologie - 45 

16. Secţie clinică Anestezie şi terapie 

intensivă (ATI) 

Compartiment toxicologie 35 

17. Secţie clinică Neurologie I - 30 

18. Secţie clinică de Pediatrie I Compartiment Cardiologie 

Neurologie pediatrică  

Pediatrie Cronici  

43 
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Hematologie  

19. Secţie clinică de Pediatrie II Compartiment 

Gastroenterologie şi 

Hepatologie  

Pediatrie cronici  

Nefrologie, dializă  

Compartiment Diabet - Boli de 

Nutriţie  

Reumatologie 

42 

20. Secţie de Boli infecţioase copii Compartiment HIV/SIDA 25 

21. Secţie Clinică de Chirurgie 

pediatrică  

 

 

Compartiment ORL  

Compartiment Oftalmologie  

Compartiment Chirurgie 

plastică 

30 

22. Secţie Clinică Ortopedie 

Pediatrică 

Recuperare  

Spinala  

30 

23. Secţie Clinică A.T.I. copii - 15 

TOTAL  805 paturi 

 

Spitalul va dispune și de spitalizare de zi, cu un număr de paturi aferent: 

- Spitalizare de zi pentru adulți – 50 paturi; 

- Spitalizare de zi pediatrie – 40 paturi. 

De asemenea, spitalul va avea și următoarele funcțiuni: 

- Farmacie; 

- Blocuri operatorii; 

- Unitate de transfuzie sanguină; 

- Serviciul de anatomie patologică 

a. Histopatologie 

b. Citologie 

c. Prosectură; 

- Laboratoare: laborator de analize medicale, laborator radiologie și imagistică medicală, laborator 

medicină nucleară, laborator explorări funcţionale, laborator angiografie coronariană şi periferică 

şi implant stimulatoare cardiace, laborator de cercetare invazivă şi non-invazivă în domeniul 

patologiei cardiace şi vasculare la adulţi; 

- Serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;  

- Compartiment endoscopie; 

- Ambulatoriu integrat adulţi care va include cabinete de: medicină internă, cardiologie, ORL, 

oftalmologie, chirurgie generală/chirurgie toracică, obstetrică-ginecologie, neurologie, ortopedie 

şi traumatology, dermato-venerologie, hematologie,  endocrinology, urologie, gastroenterology, 

nefrologie, neurochirurgie, recuperare, medicină fizică şi balneologie/reumatologie, chirurgie 

plastică, microchirurgie reconstructive, alergologie şi imunologie clinică, chirurgie orală şi 
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maxilo-facială,  chirurgie vasculară, psihiatrie, chirurgie cardio-vasculară, diabet, nutriţie şi boli 

metabolice, psihologie; 

- Ambulatoriu integrat pediatrie cu următoarele cabinete: pediatrie, chirurgie, chirurgie plastic, 

endocrinologie, diabet zahart, nutriţie şi boli metabolice, gastroenterology, nefrologie, 

reumatologie, cardiologie, psihologie, psihiatrie, dermatologie, alergologie şi imunologie clinică, 

oftalmologie, ORL, neurologie, recuperare, medicină fizică şi balneologie, hemato-oncologie, 

stomatology, laborator studiul mersului, ginecologie pediatrică; 

- Ambulatoriu de specialitate – stomatologie care include: cabinete odontologie, cabinete 

ortodonţie-pedodonţie, cabinete proteică, cabinete stomatologie urgenţe, cabinete propedeutică, 

laboratoare tehnică dentară, laborator radiologie dentară. 

 

Obiectivul de investiții prevede şi realizarea unui Heliport care să deservească spitalul. 

A. STRUCTURA  

Din punct de vedere constructiv, soluţia propusă este formată din 4 corpuri cu formă de bară (corp 

A, corp B, corp C şi corp D) unite printr-un corp de legătură care se desfăşoară pe direcţia nord-vest – 

sud-est. Corpurile de tip bară au un regim de înălţime S+P+5E, în timp ce corpul de legătură are un regim 

de înălţime S+P+3E. 

 

 
Figura nr. 1 Prezentarea schematică a proiectului  

 

 

Corpurile ce cuprind unităţile de cazare sunt dispuse în jurul unor curţi parţial închise având astfel 4 

orientări diferite (sud-est, sud-vest, nord-vest şi nord-est). Spaţiile pentru servicii primesc şi ele lumină 

naturală fiind în general poziţionate la nivelele parter, etaj 1 sau etaj 2. La subsol sunt poziţi onate 

funcţiunile care nu necesită lumină naturală cum sunt: spaţii tehnice, spaţii de depozitare, bucătărie, 

spălătorie, serviciul de prosectură şi anatomie patologică, adăpost ALA, etc.. Funcţiunile din subsol care 
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necesită lumină naturală (serviciul de medicină nucleară, centrul de cercetare, etc.) sunt poziţionate astfel 

încât acestea să aibe lumină naturală prin curţi de lumină sau curţi de acces.  

 

B. ACCESUL  

Din punct de vedere al intrărilor în spital, acestea se fac în mare parte, prin corpul de legătură şi sunt 

prezentate mai jos: 

1. Accese principale: 

- cele două intrări principale ale spitalului sunt situate pe laturile sudică şi nordică a corpului de 

legătură – o intrare pentru pacienţii adulţi şi o intrare pentru pacienţii copii;  

- o intrare separată pe latura nordică a corpului de legătură pentru accesul în secţia de boli 

infecţioase pediatrie; 

- o intrare separată pentru polul mama şi copilul situată pe latura vestică a corpului de legătură 

între corpul B şi corpul C;  

Aceste accese sunt utilizate pentru: 

- accesul către Serviciul Ambulator integrat şi serviciul de Radiologie, care dispun de o recepţie 

proprie şi zone de aşteptare pentru pacienţi; 

- accesul către zona de internare a pacienţilor atât în unităţile de spitalizare continuă cât şi în 

unităţile de spitalizare de zi;  

- accesul vizitatorilor în spital; 

- accesul în zona de servicii conexe de tipul: spaţii comerciale, restaurant, cafenea, capelă, zonă 

bancomante, etc. 

2. Alte accese în clădire: 

- Acces către Unitatea de primiri urgenţe adulţi situată pe latura estică a corpului  B; 

- Acces către Unitatea de primiri urgenţe copii situată pe latura estică a corpului  C;  

- Acces către zona universitară situată pe latura vestică a corpului de legătură între corpul B şi 

corpul C; 

- Acces către zona administrativă situată pe latura vestică a corpului de legătură între corpul B şi 

corpul C; 

- Acces pentru livrarea materialelor către Farmacie, situat pe latura vestică a corpului de legătură, 

între corpul C şi corpul D; 

- Acces pentru pacienţii şi personalul departamentului de medicină nucleară situat pe latura nordică 

a corpului C, la susbol; 

- Accese către vestiarele pentru personal şi studenţi situate în subsolul corpului A şi în subsolul 

corpului D. Intrările sunt situate pe latura sudică a corpului D şi pe latura nordică a corpului A; 

- Acces pentru personalul restaurantului şi pentru materiale situată pe latura nordică a corpului A;  

- Acces pentru serviciul de Prosectură în subsolul corpului D pe latura nordică. Acesta va fi utilizat 

pentru eliberarea decedaţilor; 

- Cale de acces (tip stradă) utilizată pentru logistica spitalului situată pe latura vestică a corpului 

de legătură. Aceasta va fi fi utilizată pentru: 

• Livrări materiale către depozitul central; 

• Livrări materiale către bucătăria spitalului (bucătăria pediatrie şi bucătăria adulţi); 
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• Livrări materiale către spălătorie; 

• Livrări materiale mentenanţă; 

• Eliminarea deşeurilor; 

• Acces personal. 

 

Circuite în cadrul spitalului 

Circulaţiile în cadrul spitalului sunt de două feluri: 

- Circuite orizontale – holuri, culoare, etc. 

- Circuite verticale – scări, lifturi, montcharge-uri, etc. 

Pentru realizarea unei circulații facile şi rapide s-au propus nodurile de circulaţii verticale. Acestea 

sunt amplasate la intersecţia corpului de legătură cu corpurile A, B, C şi D.  

Fiecare nod cuprinde: 

✓ 1 casă de scară dimensionată pentru evacuarea cu targa a pacienţilor;  

✓ 2 lifturi pentru vizitatori; 

✓ 1 lift pentru personal; 

✓ 3 lifturi pentru pacienţi. Dintre acestea se identifică 1 lift care se va utiliza doar pentru UPU, BO 

şi ATI; 

✓ 2 lifturi pentru materiale – unul pentru materiale murdare şi unul pentru materiale curate (cu 

circuite separate); 

✓ 4 montcharge-uri pentru materiale (1 montcharge pentru alimente, 1 montcharge pentru rufe 

murdare, 1 montcharge pentru deşeuri medicale şi 1 montcharge pentru deşeuri menajere); 

✓ holuri, spaţii tehnice, de depozitare, oficiu alimentar, zone de aşteptare, etc.. 

Aceste noduri sunt amplasate la distanţe regulate unele de celelate şi sunt uşor de reperat de 

persoanele care circulă în corpul de legătură. Printr-o signialistică adecvată ele sunt uşor de identificat. 

În nodurile verticale se propun două circuite complet separate, un circuit murdar şi unul curat. Circuitul 

murdare este legat direct de circulaţia murdară din subsol, pe când circuitu l curat este legat direct de 

circulaţia curată din subsol. 

Pentru dimensionarea, echiparea şi utilarea diferitelor funcţiuni ale spitalului s -au respectat 

standardele naţionale şi internaţionale în vigoare. 

 

C.  FUNCȚIUNI 

Pe lângă acestea, s-au ţinut cont de punctele ce urmează pentru diferitele tipologii de funcţiuni:  

Saloanele şi rezervele  

- sunt luminate natural; 

- paturile sunt aşezate paralel cu frontul ferestrei şi distanţele dintre paturi sunt de minim 80  

cm, distanţa între pat şi peretele exterior este de minim 80 cm; 

- înălţimea minimă a saloanelor este de 2.80 m; 

- saloanele şi rezervele simple sunt dotate cu paturi electrice şi noptiere cu măsuţă rabatabilă;  

- saloanele şi rezervele de ATI şi din secţiile speciale sunt dotate cu paturi conforme cu 

funcţiunea specială a acestora; 
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- sunt prevăzute cu reţea de gaze medicale cu următoarele tipuri de gaze: în saloane sunt 

prevăzute console de gaze conţinând aer comprimat, vacuum şi oxigen;  

- reţea electrică de rezervă; 

- reţele de curenţi slabi: sistem de alarmare asistentă, sistem de voce-date, sistem de alarmare 

la incendiu, sistem telemedicină, sisteme de supraveghere video acolo unde este cazul, 

sisteme audio; 

- iluminat economic şi cu o intesitate de culoare specifică spaţiului medical, automatizată; 

- sistem HVAC specific spaţiului medical şi nevoilor pacientului;  

- grupurile sanitare sunt dotate cu obiecte sanitare uşor de întreţinut speciale pentru pacienti cu 

disabilităţi, cu accesorii speciale pentru sprijinul pacienţilor bolnavi. 

Saloanele de ATI 

- saloanele sunt luminate cu 5 tipuri de iluminat (iluminat de tip LED direct pentru examinare 

pacienţi montat pe tavan; iluminat de tip LED direcţionabil pentru examinare montat în 

apropierea patului sau a incubatorului; iluminat de tip LED pentru vizitatori - montat pe tavan 

sau perete, direcţionabil spre zona de şedere; iluminat de tip LED ambiental cu lumină 

indirectă, montat pe pereţi sau tavane; iluminat pentru intervenţii cu temperatură de culoare 

3000K); 

- saloanele sunt dotate cu următoarele tipuri de gaze medicale: iNO, CO2, He, protoxid, O2, aer 

medical, vacuum; 

- pardoselile sunt de tip podele absorbante de sunet; 

- uşile se vor deschide automat, vor fi dotate cu geam prevăzut cu sistem de obturare a - clasă 

de curăţenie ISO 8; 

- sisteme de monitorizare şi alarmare pe toate circulaţiile, cu monitoare pentru semnele vitale 

în toate colţurile, telefonie IP, teleICU, sistem tip telesurveillance, sistem video calling, 

sistem informatic ICCA; 

- s-a prevăzut un calculator - cu cititor de cod bare integrat în sistemul de operare şi de arhivare 

pentru fiecare pacient; un dulap cu consumabile pentru fiecare încăpere. 

Cabinetele, birourile şi spaţiile dedicate personalului medical  

- reţea electrică de rezervă; 

- reţele de curenţi slabi: sistem central de supraveghere acolo unde este cazul, sistem de voce-

date, sistem de alarmare la incendiu, sistem telemedicină, sisteme de supraveghere video 

acolo unde este cazul, sisteme audio; 

- iluminat economic şi cu o intesitate de culoare specifică spaţiului medical, automatizată; 

- sistem HVAC specific spaţiului medical şi nevoilor din spaţiul respectiv;  

- lavoar legat la reţeaua uzuală de apă şi canalizare, în funcţie de specificul sălii.  

Sălile de tratamente şi de intervenţii 

- reţea de gaze medicale cu următoarele tipuri de gaze: aer comprimat, vacuum şi oxigen;  

- reţea electrică de rezervă; 

- reţele de curenţi slabi: sistem de voce-date, sistem de alarmare la incendiu, sistem 

telemedicină, sisteme de supraveghere video acolo unde este cazul, sisteme audio;  

- iluminat economic şi cu o intesitate de culoare specifică spaţiului medical automatizată; 

- sistem HVAC specific spaţiului medical şi nevoilor din spaţiul respectiv;  
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- spălător medical cu apă sterilă sau lavoar legat la reteaua uzuală de apă şi canalizare, în funcţie 

de specificul sălii. 

Sălile de operaţii 

Sălile de operaţii sunt propuse de două tipuri: septice şi aseptice, cele septice vor fi separate de 

cele aseptice printr-un filtru - prin care se va face şi aporvizionarea cu materiale şi accesul pacienţilor  

sau a personalului medical.  

Se vor prevedea următoarele categorii de săli de operaţii:  

- Săli de operaţie din clasa de risc B - echivalent ISO 5; 

- Săli de operaţie din clasa de risc C - echivalent ISO°7. 

În sălile de operaţii se vor asigura următoarele tipuri de gaze medicale:  

- oxigen medical; 

- aer comprimat medical - 4 bar; 

- vacuum medical; 

- argon; 

- dioxid de carbon medical. 

În sălile de operaţii pentru instalaţiile electrice de alimentare a consumatorilor s -au luat 

următoarele măsuri suplimentare de protecție: 

- întreruperea automată a alimentării; 

- realizarea de legături echipotenţiale; 

- limitarea tensiunii de atingere; 

- utilizarea dispozitivelor diferenţiale de înaltă sensibilitate;  

- alimentarea cu schemă IT de înaltă sensibilitate; 

- separarea electrică individuală. 

În sălile de operaţii s-au prevăzut următoarele instalaţii de cureţi slabi: 

- instalaţii electrice de monitorizare şi control acces;  

- instalaţii de automatizare uşi; 

- instalaţii de cablare structurată/supraveghere, TV şi voce date;  

- instalaţii de alarmare asistentă; 

- sistem de telemedicină; 

- instalaţii electrice alarmare la incendiu. 

 Echipamentul de ventilaţie şi aer condiţionat este de tip descentralizat pentru a limita 

contaminarea şi gradul înalt de redundanţă. S-a propus o instalaţie de tip plafon filtrant pentru a se asigura 

tratarea uscată a temperaturii aerului din camere. Sălile de operaţie vor fi dotate cu echipament de 

climatizare cu flux laminar, inclusiv filtrare HEPA, individuale pentru fiecare sală. Întregul sistem de 

ventilaţii şi climatizare va fi automatizat. 

Circulaţii 

 Circulaţiile sunt de două tipuri verticale şi orizontale. Circulaţiile verticale sunt grupate în noduri 

de circulaţie verticală pentru eficientizarea suprafeţei şi al timpului de reacţie. Acestea  sunt dimesnionate 

astfel încât să respecte normativele şi legislaţia în vigoare (inclusiv cea de evacuare în caz de incendiu).  
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Circulaţiile orizontale sun propuse cu o lăţime minimă de 2.30m. Acolo, unde posturile de 

supraveghere sunt poziţionate pe circulaţie, acestea au minim 2.80m lăţime. Înălţimea minimă propusă 

este de 2.40m. 

De-a lungul circulaţiilor se vor amplasa reţelele principale de instalaţii. Dacă circulaţiile nu au 

ventilaţie naturală, atunci acestea vor fi dotate cu sistem de dezfumare.  

Circulaţiile verticale sunt dimensionate astfel încât să se poată face accesul cu targa, atât pe lifturi cât 

şi pe scările de evacuare. Dimensiunile şi numărul sunt determinate conform normativelor în vigoare.  

Farmacia 

Materialele farmaceutice se depozitează în farmacia centrală şi pe diferite secţii, folosindu-se 

sisteme centralizate, robotice. Distribuţia dinspre farmacia centrală spre secţii se va realiza şi printr -un 

sistem de poştă pneumatică. 

Laboratorul 

Distribuţia dinspre laboratorul central spre secţii se va realiza printr-un sistem de poştă pneumatică. 

Mici nişe cu echipamente de analize rapide se vor instala în secţiile cu nevoi urgente: ATI, UPU, BO, 

etc.. 

Sterilizarea 

S-a propus un sistem de sterilizare centrală care deserveşte întregul spital . Circuitele curate şi 

murdare de acces către aceasta vor fi separate. Transportul se va realiza cu cărucioare speciale, închise 

care se vor curăţa şi dezinfecta în spaţiu special alocat, utilizându-se un echipamente special. 

Finisajele încãperilor de spital în care staţionează sau se deplasează bolnavii ori în care se 

desfăşoară activităţi medicale vor fi: lavabile, rezistente la dezinfectante, rezistente la decontaminãri 

radioactive (după caz), fãrã asperitãţi care sã reţinã praful, bactericide (în spaţii le aseptice), negeneratoare 

de fibre sau particule care pot rãmâne suspendate în aer, rezistente la acţiunea acizilor (în laboratoare şi 

săli de tratamente). 

Se interzice folosirea materialelor de finisaj care prin alcătuirea lor sau prin modul de punere în 

operă pot favoriza dezvoltarea de organisme parazite (artropode, acarieni, mucegaiuri) sau a substanţelor 

nocive ce pot periclita sănătatea omului. 

 

D. AMENAJĂRI EXTERIOARE 

Spaţiile verzi propuse în incintă însumează o suprafaţă de aproximativ 120.000 mp, din care o 

parte sunt spaţii verzi amenajate: scuaruri în jurul zonelor destinate parcării auto, un parc organizat la sol 

pentru pacienţi cu o suprafaţă calculată la nr de paturi care se încadrează între 10 şi 15mp/ pacient 

conform RGU şi NP015/97, precum şi aliniamente simple, perdele de vegetaţie în lungul circulaţiilor 

auto, însumând o plantaţie de 428 de arbori, cu rol de reducere a zgomotului în zonă. O mare parte din 

spaţiile verzi de la nivelul solului vor rămâne neamenjate în acestă etapă, ca vegetaţ ie spontană. Astfel, 

se respectă reglementarea din PUZ aprobat prin HCL 206/2019 prin care se solicită minim 20mp/pat 

pentru spaţii verzi.  

Spaţiile verzi amenajate propuse la nivelul solului vor fi realizate ca zone de recreere, parcuri de 

folosință privată, incluzând spațiile verzi şi aleile de promenadă în aer liber rezervate pacienților.  

O altă zonă propusă pentru relaxarea pacienţilor dar şi a personalului se află la nivelul etajului 3 

în corpurile L1, L2 si L3, corpuri de legatură între corpurile A, B, C şi D, cu o suprafaţă însumată de 
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aproximativ 3000 mp şi o înălţime de nivel generoasă cât să permită plantaţii de arbori şi arbuşti 

dimensiuni medii şi mari. Aceste zone sunt concepute ca nişte grădini interioare terapeutice senzoriale, 

de folosinţă privată, cu legatură directă din nodurile de circulaţie verticală şi cu posibilitatea de utilizare 

de toţi pacienţii spitalului. 

Prin destinaţie, importanţă şi suprafată utilă, clădirea este considerata de categoria de importanta 

B, clasa 1., fiind o cladire de categoria B.1 (social-culturala).  

 

E. SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE  

Sistemul de încǎlzire al Spitalului este un sistem multi-zonal, special proiectat şi dedicat fiecǎrei 

zone în funcţie de parametrii şi regimul de funcţionare. Pentru fiecare zonǎ existǎ un prim sistem de bazǎ 

(încǎlzire de gardǎ) care poate funcţiona autarh, fǎcând parte dintre consumatorii vitali alimentaţi prin 

grupul electrogen. Acest sistem, cu parametrii moderaţi (50/30oC), este alcǎtuit din douǎ trepte:  

1. – placǎ radiantǎ perimetrala cu robinet termostatat amplasatǎ pe parapet sub ferestre;  

2. – element încǎlzitor radiant din beton armat cu circuit încǎlzitor înseriat cu 1.-), sistemul numit 

BKA (Beton Kern Aktievierung / activarea sâmburelui de beton). Acest sistem de încǎlzire interior este 

racordat la pompa de cǎldura a circuitului geotermic închis (uscat).  

Pentru fiecare zonǎ existǎ un al doilea sistem (de vârf) care funcţioneazǎ în corelare şi simultan 

cu sistemul de ventilare/climatizare ‚Aer-Apǎ’ (grinzi de rǎcire – H/C beams) sau respectiv „Totul Aer” 

(Sǎli de Operaţie sau ATI), dublat cu plafon sau pereţi radianţi, alimentat de la pompa de caldurǎ a 

circuitului deschis cu AC40/30oC). 

Pentru perioadele de vârf ale sezonului rece, temperatura poate fi ridicatǎ la 50oC cu ajutorul 

cazanelor cu condensaţie pe gaz metan cu tiraj forţat şi al pompelor de cǎldurǎ cu compresie (electrice) 

sau cu absorbţie (pe gaz). Acest circuit principal cu parametrii moderaţi (50/30oC) va alimenta în 

principal bateriile de încǎlzire cu Apǎ Caldǎ (AC50/30oC) ale Centralelor de Tratare a Aerului (CTA). 

O parte din cazane (ex. douǎ din patru) vor fi dotate cu arzătoare mixte pentru siguranţǎ în caz de avarie. 

Rezerva este constituitǎ din maşinile cu absorbţie în modul „încǎlzire”. 

 

F. FLUIDE (GAZE) MEDICALE  

Proiectul prevede construirea de centrale pentru fluide, pentru următoarele tipuri:  

• oxigen  

• aer comprimat pentru uz medical 5 bar / 10 bar  

• aer comprimat pentru uz tehnic 5 bar / 10 bar  

• vacuum  

• gaze pentru anestezie  

• CO2 (dacă este necesar, de exemplu pentru laparoscopie sau incubatoare)  

De asemenea va fi instalat un aspirator de fluide medicale. Instalațiile de stocare şi reglaj vor fi 

amplasate în exterior, cu respectarea tuturor normelor de prevenire a exploziilor, accidentelor.   

 

G. SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT AL CLĂDIRII (BMS)  

Proiectul prevede sisteme de automatizare pentru toate utilajele, acestea vor avea sisteme de 

comunicație BACNET IP și se vor integra într-un dispecer general ce va funcționa pe o platformă de tip 

ARENA NX. In clădire va functiona un sistem de tip BMS (Building Management System) care va 
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permite automatizarea instalațiilor de încălzire/răcire/venti lație dar și monitorizarea altor instalații în 

vederea optimizării funcționării acestora și economisirea de energie. 

Sistemul BMS este format din trei nivele ierarhice:  

➢ Nivelul 1 - Echipamente de câmp și echipamente de acționare.  

➢ Nivelul 2 - Stații de automatizare pentru instalațiile HVAC (centralele de tratare a aerului). Aceste 

stații de automatizare pot fi utilizate foarte simplu și pentru integrarea altor sisteme decât cele 

HVAC, în sistemul de conducere centralizată a cladirii: instalații sanitare, instalații de desfumare, 

tablouri electrice pentru alimentarea generală, tablouri principale, etc.  

➢ Nivelul 3 – Unitatea centrală pentru dispecerizare.  

Dispeceratul general, numit în continuare BMS va îndeplini următoarele funcții generale: 

management de rețea, interfața operator, sistem de afișare în mod grafic, sistem de achiziție de date și 

istoric de evenimente, management-ul alarmelor, generare de rapoarte. 

 

H. INSTALAȚII AUXILIARE 

Instalaţia de control acces / prevenire efracţie  

Prin instalarea sistemului de control acces se realizează managementul centralizat și local al intrărilor 

și ieșirilor dintr-o locație, astfel se permite cunoașterea permanentă a numărului de persoane aflate în 

incinta unei clădiri.  

Distribuție semnal TV (CATV)  

S-au prevăzut prize pentru semnalul TV respectiv semnalul HDMI în toate locurile necesare, conform 

destinației spațiilor: cabinete de consultatii, saloane, spatiile de așteptare cât și în zonele de recepții, 

birouri. 

Instalaţia de televiziune în circuit închis 

Toate zonele, coridoarele, traseele, uşile de acces şi camerele / saloanele importante pot fi 

monitorizate permanent prin camerele de luat vederi conectate la Dispecerul central (Postul de Paza). 

Instalaţia de cablare structurata voce-date (retele informatice interne si externe)  

Proiectul prevede un sistem de cablare structurată pentru transmisii voce și date care va asigura  

conectarea la rețeaua locala, intranet sau internet. 

Instalaţia de adresare publica (‚public address’)  

In toate camerele, zonele, traseele de evacuare importante se află difuzoare de adresare/avertizare 

publicǎ în caz de necesitate, controlate și accesabile doar de la Posturile special concepute: Pompieri, 

Post de Pază, Director General / Manager, Serviciul Tehnic. 

Instalaţia de urmǎrire, monitorizare si stocare date pacienţi  

Pentru facilitarea accesul la date medicale de specialitate, fișe medicale, buletine de analize, 

computerele și telefoanele mobile ale medicilor care primesc acces sunt echipate cu o aplicaţie care 

permite accesul în timp real la toate datele relevante privind starea fiecărui pacient.  

Instalație apelare medicală 

Cu ajutorul sistemului de apel medical, pacientul/persoana asistată poate lua legătura cu personalul 

de îngrijire pentru a transmite de ex. informații referitoare la starea curentă de sănătate. 
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I. CENTRUL ENERGETIC (‘ENERGY CENTER’)  

Centrul Energetic este conceput cu scopul de a grupa și interconecta principalele surse de energie si 

fluide cu principalii consumatori de mare putere:  

➢ Energie electrica: racordul de medie tensiune, postul de transformare, grupurile electrogene, 

tabloul general de distribuție, compensarea factorului de putere, tabloul de siguranță, dispeceratul 

central al clădirii, centrala de incendiu (FC) și sistemul de conducere și gestiune centralizat 

(BMS)  

➢ Apa rece: racordul principal de apă, rezervorul tampon și stația de ridicare a presiunii, 

rezervoarele cu apa pentru stingerea incendiilor și grupurile de pompe de incendiu cu rețelele și 

hidranții aferenți 

➢ Apa caldă de consum: sistemul de preparare în trei trepte de temperatură alimentat în ordine de: 

apa de răcire a chillerelor (2 chillere răcite cu apă în circuit închis), agentul termic solar (2000 m2 

suprafața de captare), agentul termic AC80/60 de la cazanele cu arzatoare mixte gaz-lichid  

➢ Agenții termici de încălzire/răcire AC45, AC70, AC80 si AR15, AR7 din :  

- Foraje geotermice deschise 10 unit x 10m3/h apa la T = 15oC cu 2 pompe de caldura a 0,5 

MW  

- Foraje geotermice închise 200 unit x 5kW apa cu T = 15/10oC cu 2 pompe de caldura a 0,5 

MW  

- Captare solară cu panouri termice plane ( Sc = 2000 m2 ) AC80, AC45  

- Cazane în condensație 3 x 0,9 MW  

- Cazane AC80/60 cu arzător mixt 3 x 2MW  

- Mașini de frig cu compresie răcite cu aer în HP 4 x 1,5 MW  

- Mașini de frig cu compresie răcite cu apa 2 x 1,5 MW  

- Turnuri de răcire evaporative închise 2 x 2,3 MW  

- Mașini de frig cu absorbție răcite cu apă 4 x 1,75 MW  

- Turnuri de răcire evaporative deschise 4 x 3,5 MW  

 

 

3.2. Justificarea necesității proiectului 

În prezent, în judeţul Sibiu, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu reprezintă unitatea sanitară 

cea mai complexă a municipiului și a judeţului, asigurând asistenţa medicală de specialitate atât pentru 

locuitorii Municipiului Sibiu, permanenţi și temporari, neexistând un spital municipal, cât şi pentru cei 

peste 460.000 de locuitori ai judeţului, iar pentru unele specialităţi, şi pentru judeţele limitrofe. Totodată, 

îndeplineşte și funcţia de spital de urgenţă şi de spital clinic, în relaţie cu Facultatea de Medicină a 

Universităţii"Lucian Blaga" din Sibiu.  

În structura spitalului funcţionează 25 secţii, precum şi Centrul de Hemodializă, Unitatea de Primiri 

Urgenţe, Serviciul de Anatomie Patologică, Laboratorul de analize medicale, Laboratorul de radiologie 

și imagistică medicală, Laboratorul de medicină nucleară, Laboratorul explorări funcţionale, Laboratorul 

Recuperare medicină fizică şi balneologie, Laboratorul Angiografie, Serviciul Judeţean de Medicină 

Legală, Ambulatoriu integrat și Ambulatoriu de specialitate-stomatologie.  

În ambulatoriul de specialitate cabinetele medicale însumează 22 de specialităţi, iar pe lângă 

acestea în structură se mai găsesc încă 6 cabinete neintegrate: cabinet diabet zaharat, cabinet oncologie 
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medicală, cabinet boli infecţioase, cabinet medicină sportivă, cabinet medicina muncii şi cabinet 

planificare familială. 

Locațiile sunt deficitare în ceea ce priveste spaţiile aferente spitalizării conform OMS 914/2006, 

cum ar fi lipsa spaţiilor de vizită pentru aparținători, de igienizare și prelucrare sanitară a pacienţilor 

(deparazitare), destinate prelucrării ustensilelor de curățenie; magaziilor pentru materiale sanitare, 

spaţiilor pentru colectarea intermediară a deșeurilor medicale. 

Întrucât spitalul este deja de interes regional în unele sectoare, conform adresabilității probate 

prin indicatori, lipsa spaţiilor medicale moderne (structură, număr, funcţionalitate, dotare: ex. bloc 

operator, ATI, staţie de sterilizare centralizată), precum și lipsa facilităților de cazare nu permite 

dezvoltarea spitalului și suplimentarea cu servicii medicale de înaltă complexitate: neurochirurgie, 

chirurgie cardiovasculară și toracică, chirurgie spinală, chirurgie oncologică, ceea ce ar asigura pe lângă 

o clasificare superioară ca spital și atractivitate pentru Municipiul Sibiu ca centru de excelență în servicii 

medicale adresate copiilor.  

Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu împreună cu Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă constituie 

Unitate Funcţionala de Urgenţă având obligaţia sa managerieze cazurile de urgenţă. Situaţia actuală a 

celor doua unităţi spitaliceşti cu sistem multipavilionar, situate la distanță una de cealaltă impiedică 

realizarea unui management optim al cazurilor de urgenţă. 

 

3.3. Valoarea investiției  

Valoarea totală estimată a investiției: 501.465.038 EUR. 

3.4. Perioada de implementare propusă 

Durata estimată pentru realizarea lucrărilor de construcţie este de 36 luni.  

  

 

3.5. Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren 

solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)  

 

Amplasamentul proiectului este prezentat conform următoarelor planuri:  

- Plan de încadrare în zonă; 

- Plan de situație A101, sc. 1:1000, 1:5000; 

- Plan de situație A102, sc. 1:1000, 1:5000, 1:100; 

Planurile sunt anexate prezentului memoriu de prezentare.     

 

 

 

3.6. Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de  construcţie etc.) 

 

 Terenul studiat se află în intravilanul Municipiului Sibiu, strada Calea Şurii Mici, nr. F.N., şi este 

proprietatea domeniul public al Judeţului Sibiu, nefiind grevat de servitute, conform C.F. Sibiu nr. 

127759 - 191.800,00mp (arabil, teren neîmprejmuit), C.F. Sibiu nr. 125625 - 2.950,00mp (drum, teren 
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neîmprejmuit) si CF nr. 125620 - 7500mp (teren neimprejmuit). Terenul nu este situat în zona protejată, 

fiind o zonă declarată de interes public. 

 Folosința actuală a parcelei este de teren arabil, neîmprejmuit. Terenul este inclus in zona fiscală 

„C”. 

 Destinația este ISm / Instituții și servicii medicale, stabilită prin PUZ Construire Spital Clinic 

Județean de Urgență Sibiu, aprobată prin H.C.L. 206/2019. 

 

Bilanţ teritorial 

Total teren…............………………..……………………………............191.800,00 mp 

Total suprafata construita propusa cladire principala..................................20.542,60 mp 

Total suprafata desfasurata propusa cladire principala............................ .114.966,90 mp 

Total suprafata construita propusa totala( constructie principala+anexe) 

......................................................................................................................22.412,60 mp 

Total suprafata desfasurata propusa( constructie principala+anexe) 

......................................................................................................... …......116.566,90 mp 

Coeficienții de ocupare a terenului: 

POT = 11.5% 

CUT = 0,61 

Platforma deșeuri menajere = 198,0 mp 

Platformă deșeuri medicale = 198,0 mp 

Circulatii pietonale = 12.218,30 mp 

Circulatii auto = 21.765,70 mp 

Circulatii auto parcaje – 965 locuri de parcare= 12.598 mp 

Spaţii verzi = 122.470,7 mp 

 

 

3.7. Elementele specifice caracteristice proiectului propus 

 
3.7.1. Profilul și capacităţile de producţie 

Prin proiect se propune realizarea unei construcţii noi de spital cu o structură formată din 805 

paturi de spitalizare continuă (185 paturi de spitalizare continuă pentru copii şi 620 paturi de spitalizare 

continuă pentru adulţi) şi 90 paturi spitalizare de zi (40 paturi spitalizare de zi pentru copii şi 50 paturi 

spitalizare de zi pentru adulţi). 

 

3.7.2. Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament  

Prin proiect se propune realizarea unei construcţii noi de spital cu o structură formată din 805 

paturi de spitalizare continuă (185 paturi de spitalizare continuă pentru copii şi 620 paturi de spitalizare 

continuă pentru adulţi) şi 90 paturi spitalizare de zi (40 paturi spitalizare de zi pentru copii şi 50 paturi 

spitalizare de zi pentru adulţi). 
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3.7.3. Descrierea proceselor de producţie ale proiectului, în funcţie de specificul investiţiei, 

produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea 

Structura spitalicească va avea un număr de 895 paturi și 90 de paturi spitalizare de zi. 

Informațiile privind funcțiunile și structura au fost descrise la punctul 3.1. 

 

3.7.4. Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora  

Materiile prime vor fi achiziționate pe bază de contracte, de la fime specializate și autorizate.  

În etapa de execuție a proiectului se vor utiliza următoarele materii prime și auxiliare:  

 

Tabel nr. 1: Materii prime utilizate în etapa de execuție 

Materii prime/auxiliare Mod de depozitare 
Grad de 

periculozitate 

Pământ; Balast; Piatră 

spartă; Piatră brută; Nisip; 

Pietriş 

Agregatele minerale se vor stoca în  incinta 

organizării de șantier; aprovizionarea se va asigura 

cu mijloace auto pe bază de contract de prestări 

servicii de la furnizorii autorizați din zonă.  

nepericulos 

Apa - nepericulos 

Beton; Prefabricate din 

beton; Beton armat; 

Se vor stoca pe amplasament în perioada de 

execuție. Manevrarea materialelor pe amplasament 

se efectuează numai cu utilaje corespunzătoare 

acestor activități, conform graficului de execuție a 

lucrărilor proiectului 

nepericulos 

Stâlpi și plasă pentru 

gardul de împrejmuire 

 

Se va executa împrejmuirea amplasamentului nepericulos 

Elemente prefabricate de 

lemn sau metal (armături 

din oțel, prefabricate din 

metal, lemn pentru 

cofraje) 

Depozitare în spații deschise în organizarea de 

șantier. 

Se vor stoca pe amplasament în perioada de 

execuție. Se vor achiziționa de la distribuitori 

specializați. 

nepericulos 

Motorină pentru 

funcționare utilaje 

 Se vor achiziționa de la distribuitori specializați. 
Periculos 

 

Aprovizionarea cu materiale se va realiza treptat, pe etape de construire, astfel încât acestea să 

fie puse în operă şi să se evite stocarea materiilor prime pe termen lung. 

Manevrarea materialelor pe amplasament se efectuează numai cu utilaje corespunzătoare acestor 

activități, conform graficului de execuție a lucrărilor. 

Depozitarea materialelor se va realiza pe sortimente și tipodimensiuni, astfel încât să se excludă 

pericolul de răsturnare, lovire, incendiu. 

Platformele de lucru sau de circulaţie, suprafeţele de depozitare, zonele de stocare carburanţi, 

zona de intreţinere echipamente vor fi clar delimitate în incinta șantierului. 

Alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport se va asigura cu cisterne auto, 

ori de câte ori va fi necesar.  
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Utilajele vor fi aduse în şantier în perfectă stare de funcţionare, având reviziile tehnice şi 

schimburile de lubrifianţi. Schimbarea lubrifianţilor se va executa în ateliere specializate, unde se vor 

efectua şi schimburile de uleiuri hidraulice şi de transmisie. Toate materialele, armăturile, confecţiile şi 

accesoriile utilizate vor fi depozitate corespunzător pe toată durata execuţiei, pentru a se evita 

deteriorarea, degradarea sau risipa. 

3.7.5. Racordarea la reţele utilitare existente în zonă  

Alimentarea cu apă 

Se propune extinderea rețelei publice PE 200 existente pe str. Frigoriferului până în dreptul 

amplasamentului și prelungirea rețelei de apă PE de pe str. Tractorului. 

Se propune realizarea si a unei surse de apa proprii, prin intermediul unui puț forat propriu. 

Alimentarea cu apă potabilă se face prin racord la reţeaua locală de alimentare prevǎzut cu filtre, 

vase tampon şi staţii de pompare pentru ridicarea presiunii. Apa pentru umplerea instalaţiilor termice 

(termo-frig) va fi în prealabil dedurizatǎ în staţii de dedurizare cu filtre kationice şi anionice. Apa pentru 

sterilizare se trece în prealabil prin filtre mecanice, filtre de demineralizare osmotice în douǎ trepte şi 

filtre de dezinfectare cu ultraviolete (filtre UV). 

Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor 

Pentru alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor cu hidranți interiori, exterior, etc. se 

propune realizarea unei gospodării de apă cu rezervor propriu și stații de pompare. 

Evacuarea apelor uzate 

Apele uzate menajere – se prevede execuția unei rețele de canalizare gravitaționale și a unei stații 

de pompare cu evacuare în colectorul PVC de pe str. Cărămidăriei, precum și prelungirea rețelei Pfasin 

600 mm proiectată de pe str. Tractorului. 

Apele provenite de la echipamentele de laborator, săli de operații, alte surse care pot contamina 

apa cu diverse substanțe periculoase și/ sau bacterii/viruși vor fi conduse printr -o canalizare separată 

către o stație de neutralizare, urmînd ca apoi să fie evacuate la canalizarea municipală. 

Apele pluviale convențional curate de pe amplasament vor fi colectate printr-un sistem de 

canalizare pluvială și șanțuri de gardă la limitele exterioare ale acestuia, cu descărcare în canalul de 

desecare ANIF. 

Apele pluviale posibil impurificate cu produse petroliere or fi preluate prin intermediul gurilor de 

scurgere și transportate prin rețeaua internă către trei separatoare de hidrocarburi, clasa I, cu decantor de 

nămol, filtru coalescent și conductă by-pass. Efleuntul epurat va fi evacuat în canalul de desecare ANIF. 

Alimentarea cu energie electrică 

Alimentarea cu energie electrică a obiectului proiectului se va face de la rețeaua de distribuție, de 

medie tensiune 20kV a Electrica S.A. Alimentarea se va face în buclă, din cel puțin două puncte de 

racordare. Posturile de transformare 20/0,4kV și tablourile de joasă tensiune aferente acestora se vor 

amplasa în exteriorul obiectivului, într-un amplasament denumit Centrul Energetic. 
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Alimentarea cu energie termică 

Alimentarea cu gaze naturale de presiune joasă sau medie va fi avizat și proiectat în funcție de 

posibilitățile de racordare ale furnizorului.  

In caz de avarie, consumatorii electrici vitali (încălzire, alimentare cu apă rece/caldă, săli de 

operatie si ATI, iluminat de siguranta, curenti slabi, detectie/alarmare incendiu, instalatii de stingere 

incendiu si desfumare, ascensoare de interventie etc.) vor fi alimenta ți de la grupurile electrogene cu 

motoare Diesel (pe motorina).  

Echipamentele de producere a energiei termice (cazane pe gaz metan) se vor comuta automat pe 

combustibil lichid M (motorina), pentru care vor fi prevăzute rezervoare de stocare subterane pentru o 

rezervǎ de min. 7 zile în sezon rece. 

➢ Surse de energie regenerative și auxiliare 

Incalzire și ACC (în sezon rece) 

Agent termic solar 85/75 oC, agent termic de încălzire geotermic AC45/35/25oC din următoarele 

echipamente: 

- 4 pompe de căldură sol-apă AC45oC a 0,5 MW/unit, respectiv în total 2,1 MW 

- 2000 m2 suprafața de captare cu panouri solare termice plane: ca. 0,7 MW 

- 3 cazane cu condensație pe gaz a 0,9 MW, respectiv în total 2,7 MW (rezervă) 

Total ACC și încălzire regenerativă: 2,8 MW și 2,7 MW rezervă 

 

Răcire și Climatizare (în sezon cald) 

Agent răcire solar AR15/25 oC, agent de răcire geotermic AR15/20/25oC din următoarele echipamente: 

- foraje geotermice pt. AR 15oC, cu putere de frig 2,1 MW; 

- 2 chillere cu absorbție IFA cu turnuri de răcire evaporative alimentate de ca. 2000 m2 suprafata 

de captare cu panouri solare termice plane: ca. 0,7 MW; 

- 2 chillere cu compresie răcite cu apă: 2 x 1,5 = 3 MW (rezervă). 

Total răcire și climatizare regenerativă: 2,8 MW și 3 MW rezervă 

 

➢  Surse de energie pentru perioade de vârf de consum și forță majoră 

Incălzire și ACC (în sezon rece) 

Agent termic AC 80/60 oC, agent termic AC45/35/25oC (de la pompe de căldură HP) din următoarele 

echipamente: 

- 3 cazane cu condensație AC45/25oC pe gaz a 0,9 MW, total 2,7 MW (rezervă); 

- 4 chillere cu compr. răcite cu aer în HP (PC) a 1,25 MW: total 5 MW; 

- 3 chillere cu absorbție în regim H/C (‘heat/cool’) a 1,5 MW: total 4,5 MW; 

- 4 cazane AC80/60 auxiliare și ACC, gaz-lichid, a 2 MW/unit, în total 6 MW. 

Total ACC și încălzire consum vârf (fără regenerative): 18,2 MW > 17,9 MW 

 

Răcire și Climatizare (în sezon cald) 

Agent răcire pentru sezon de vârf și CTA : AR7/12oC, și Refrigerant eco A1 (ASHRAE) din următoarele 

echipamente: 

- 4 chillere cu compresie, răcite cu aer 1,5 MW : total 6 MW; 
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- 2 chillere cu compresie răcite cu apă a 1,5 MW : total 3 MW; 

- 4 chillere cu absorbție în regim H/C (‘heat/cool’) a 1,75 MW: total 7 MW; 

- Baterii Răcire cu detentă directă DEx și unităță descentralizate: total 3 MW. 

Total răcire și climatizare de vârf ((fără regenerative): 19 MW > 18,6 MW (2,8 MW rezerva in surse 

regenerative) 

Generarea de abur  

Producerea aburului pentru compartimentul de sterilizare centrală, pentru bucătărie şi pentru 

umidificatorul din instalaţia de climatizare se face prin cazane de abur de joasresiune 0,7 bar încălzite cu 

gaz sau combustibil lichid tip M (motorinǎ Diesel). 

Încălzirea apei calde menajere – Solartermie (opţional)  

Încălzirea centrală a apei calde de consum ACC 60oC pentru toate locaţiile (consumatorii) se 

realizeazǎ parţial solar (preîncǎlzire în treapta I) si parţial în schimbǎtoarele de cǎldurǎ cu plǎci din Titan 

amplasate în Centrala Termicǎ din „Centrul energetic”. 

Amplasarea centralelor termice de încălzire se va face în afara clădirii principale, într-un Centru 

Energetic, legat de clădirea principală printr-un canal tehnic subteran. 

 

3.7.6. Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente 

Accesul pe amplasament se face din strada Calea Şurii Mici, drum cu 2 benzi de circulaţie, cu 

lăţimea carosabilă de 6,5 m fiecare şi îmbrăcăminte din asfalt. Un alt acces posibil se poate realiza din 

strada Tractorului, cu intrare prin partea de Nord-Est a terenului dar şi viitoarea stradă Cuarţului care 

delimitează partea estică a acestuia. 

Proiectul propune realizarea de accese în teren dinspre ambele străzi, după cum urmează:  

- acces auto şi pietonal pentru pacienţi şi vizitatori dinspre Calea Şurii Mici;  

- acces auto şi pietonal pentru logistică dinspre Calea Şurii Mici;  

- acces pietonal şi auto pentru pacienţi şi vizitatori dinspre strada Cuarţului;  

- acces pietonal şi auto pentru logistică dinspre strada Cuarţului;  

- acces special alocat pentru ambulanţe dinspre strada Cuarţului. 

Pentru analiza capacității de circulație în intersecțiile din zona studiată a fost elaborat studiul de 

trafic și studiu de circulație. 

 

3.7.7. Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare 

În perioada de execuție se vor utiliza agregate minerale, apă care vor fi achiziționate din surse 

autorizate.  

 

3.7.8. Metode folosite în construcţie/demolare  

Metodele utilizate în construcție vor respecta standardele de construcții și montaj. Pentru 

dimensionarea, echiparea şi utilarea diferitelor funcţiuni ale spitalului s-au respectat standardele 

naţionale şi internaţionale în vigoare. 

Aspectele conceptuale de bază avute în vedere la proiectarea clădirii au fost în conformitate cu 

P100-1/2013. 

Dimensiunile elementelor structurale și clasa de beton sunt rezultate din calculele secvențiale 

multiple de rezistență și deformabilitate.  
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Materialele utilizate pentru cele cinci corpuri sunt:  

- Beton armat C30/37  

- Armatură de tip BST500 cu clasa de ductilitate C. 

Conform studiului geotehnic, terenul este orizontal, stabil, fără gropi de împrumut sau accidente 

structurale, cu o morfologie orizontală, o terasă bine individualizată, fără modificări antropice, cu o 

litologie omogenă ca dezvoltare pe verticală şi orizontală, raspunzând exigenţelor geotehnice în raport 

cu proiectul propus. Prin urmare nu este necesară execuţia de îmbunătăţiri sau consolidări ale terenului 

pentru obiectivul analizat. 

Datorită nivelului hidrostatic începand cu cota 2,20 m față de c.t.n sunt necesare lucrări de 

epuismente și hidroizolație care să protejeze subsolul clădirilor și totodată fundaț iile acestora. Natura 

terenului pune în evidențe posibilitatea fundării fără mijloace speciale de consolidare. 

Pentru amenajarea obiectivului de investiții sunt prevăzute următoarele lucrări:  

- delimitarea şi împrejmuirea incintei;  

- pregatirea suprafeţei în vederea amplasării dotărilor prin lucrări de desţelenire,  

- îndepărtarea deşeurilor vegetale, decapare pământ vegetal, nivelare şi compactare, 

sistematizare teren;  

- trasarea pe teren a amplasamentului construcţiilor, căi de acces, magazii, depozite, 

parcări pentru vehicule şi utilaje;  

- organizare depozite de materii prime, materiale şi deşeuri;  

- amplasare containere cu destinaţie birouri, magazii; 

- montarea de separatoare de produse petroliere în zonele în care vor fi amenajate 

parcările şi zonele de depozitare a carburanţilor;  

- amplasare pichete PSI şi semnalizarea conform prevederilor HG nr. 971/2006; 

- montare proiectoare, în număr suficient, pentru iluminarea totală pe timp de noapte. 

Utilaje/vehicule necesare realizării lucrărilor sunt: buldoexcavatoare, excavatoare, încărcătoare 

frontale, autocamioane/autobasculante de diferite capacităţi în general de peste 16 tone, autodumpere, 

autocisterne, repartitoare, autobetoniere şi pompele de beton, autogredere, macarale - trailere pentru 

transportul utilajelor, a elementelor prefabricate mari şi a altor piese grele.  

 Constructorul va instrui personalul pentru respectarea curățeniei în cadrul organizării de șantier 

și a normelor de igienă.  

3.7.9. Planul de execuţie, cuprinzând faza de constructie, punerea în funcţiune, exploatare, 

reparare şi folosire ulterioară 

 Perioada estimată de realizare a proiectului – aproximativ 36 luni. 

 

3.7.10. Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate 

Pentru zona studiată a fost aprobat Planul Urbanistic Zonal, adoptat prin H.C.L. nr. 

206/30.05.2019. Planul a fost avizat din punct de vedere al protecției mediului prin Avizul de mediu nr. 

SB 03/15.04.2019. 
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3.7.11. Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare 

În cadrul studiului de fezabilitate realizat pentru proiect, au fost analizate două scenarii posibile 

de realizare a obiectivului de investiții: 

➢ Scenariul A analizează propunerea de realizare a unei construcţii noi de spital cu o structură 

formată din 805 paturi de spitalizare continuă (185 paturi de spitalizare continuă pentru copii şi 

620 paturi de spitalizare continuă pentru adulţi) şi 90 paturi spitalizare de zi (40 paturi spitalizare 

de zi pentru copii şi 50 paturi spitalizare de zi pentru adulţi).  

Acest scenariu propune un model de funcţionare ce urmează tendinţele actuale de dezvoltare a 

domeniului medical şi anume reducerea timpului petrecut de pacient în spital. Astfel, prin această soluţie 

se propune :  

- creşterea procedurilor ce se pot realiza în mod ambulator;  

- o dezvoltare a departamentelor de diagnosticare şi tratament minim invaziv;  

- creşterea numărului de proceduri ce se pot realiza în sistem de spitalizare de zi  

- implementarea de protocoale şi algoritmi, de tehnologii inovative pentru reducerea 

numărului de zile de spitalizare.  

Avantajele acestei propuneri sunt :  

- siguranţă ridicată – reducerea intervenţiilor de chirurgie deschisă duc la zile de 

spitalizare mai puţine, risc redus de infecţii, recuperare mai uşoară ;  

- reducerea numărului de zile de spitalizare ;  

- reducerea numărului de intervenţii ce folosesc anestezie generală şi astfel reducerea 

complicaţiilor survenite din cauza acestui tip de anestezie;  

- creşterea eficienţei şi a productivităţii pentru personalul medical;  

- reducerea semnificativă a costurilor pentru fiecare pacient în parte.  

➢ Scenariul B analizează propunerea de realizare a unei construcţii noi de spital cu o structură 

formată din 1239 paturi de spitalizare continuă (185 paturi de spitalizare continuă pentru copii şi 

1054 paturi de spitalizare continuă pentru adulţi). Prin acest scenariu se analizează propunerea de 

extindere a clădirii propuse în scenariul A cu 2 corpuri de clădire cu regim de înălţime S+P+4E, 

în ideea de a acomoda un surplus de 434 paturi adulţi.  

Acest scenariu propune o soluţie ineficientă şi presupune costuri mari de realizare şi de mentenaţă 

care, conform cu studiile medicale realizate pentu cele două spitale, nu sunt justificate.  

3.7.12. Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului  

Realizarea proiectului poate crea cadrul pentru  activități suplimentare, ceea ce presupune noi 

locuri de muncă. 

 

3.7. 13. Alte autorizații cerute pentru proiect 

Prin Certificatul de urbanism nr. 1588/09.07.2019, emis de Primăria Municipiului Sibiu pentru 

proiect au fost solicitate următoarele acte de reglementare: 

- Alimentare cu apa  

- Alimentare cu energie electrică 
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- Gaze naturale 

- Salubritate 

- Canalizare 

- Fibră optică, Telefonie 

- Securitate la incendiu 

- Aviz Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Mun. Sibiu;  

- Aviz Direcția de Sănătate Publică; 

- Aviz OCPI; 

- Aviz Poliția Rutieră.  

 

 

4. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE 

În situația încetării activității, se va notifica autoritatea competntă pentru protecția mediului și se 

vor obține actele necesare în conformitate cu OUG 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările 

și completările ulterioare. În eventualitatea în care se stabileşte necesitatea dezafectării proiectului 

propus, va fi necesară obţinerea actelor de reglementare. 

Lucrările de dezafectare a proiectului la sfârșitul duratei de exploatare vor fi similare lucrărilor 

realizate pentru construirea obiectivelor incluse în acesta.  

Terenul va fi readus la categoria de folosinţă iniţială prin: 

- eliberarea terenului de toate categoriile de deşeuri;  

- împrăştierea pe teren a stratului de sol fertil;  

- nivelarea terenului;  

- însămânţare, acolo unde este cazul; 

- pământul în exces va fi transportat şi amenajat în depozite de pământ;  

Lucrări pentru refacerea zonelor ocupate de organizarea de şantier – în urma dezafectării acestora, 

a evacuării materialelor şi utilajelor, amplasamentul va fi amenajat conform categoriei de utilizare 

anterioară ocupării acesteia. 

 

 

5. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI 

5.1. Distanta fata de granițe pentru proiectele care cad sub incidenta Convenției privind 

evaluarea impactului asupra mediului in context tranfrontiera, adoptata la Espoo la 25 

februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001 

  
Nu este cazul.  

Proiectul propus este situat în centrul țării, Regiunea Centru, județul Sibiu. 

 

 

 



MEMORIU DE PREZENTARE                                  SPITAL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ 
 

26 

5.2. Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei 

Monumentelor Istorice și Repertoriului Arheologic Național  

 

Conform Certificatului de urbanism nr. 1588/09.07.2019, amplasamentul proiectului nu se află 

în zona unor situri arheologice sau în zona de protecție a acestora. 

 

  

5.3. Hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile 

fizice ale mediului, atât naturale, cat si artificiale 

 

Amplasarea în teren a proiectului propus este redată în planurile anexate.  

 

 
Figura nr. 2 Plan de încadrare în zonă a amplsamentului 

 
5.3.1. Folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone 

adiacente acestuia 

 Conform Certificatului de urbanism nr. 1588/09.07.2019, folosința actuală este de teren 

neîmprejmuit și drum.  

 

5.3.2. Politici de zonare şi de folosire a terenului 

Proiectul se încadrează în prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Sibiu, aprobat 

prin H.C.L. nr. 165/28.04.2011.  

 Destinația este ISm / Instituții și servicii medicale, stabilită prin PUZ Construire Spital Clinic 

Județean de Urgență Sibiu, aprobată prin H.C.L. 206/2019. 
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5.3.3. Arealele sensibile 

 Arii naturale protejate 

 Proiectul propus nu este localizat în arii naturale protejate.  

  

Situri arheologice 

Conform certificatului de urbanism, amplasamentul proiectului nu se află în zona unor situri 

arheologice sau în zona de protecție a acestora. 

 

5.3.4. Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare 

 Prin studiul de fezabilitate au fost evaluate două scenarii de proiect. Informațiile privind scenariile 

posibile au fost prezentate la punctul 3.7.11.  

 

 

6. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA 

MEDIULUI ALE PROIECTULUI  

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în 

mediu 

6.1. Protecția calității apelor 

Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul  

- sursele de poluare pot fi reprezentate în principal de managementul defectuos al apelor uzate 

generate din incintă; 

- depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor; 

Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute   

Apele uzate menajere – se prevede execuția unei rețele de canalizare gravitaționale și a unei stații 

de pompare cu evacuare în colectorul PVC de pe str. Cărămidăriei, precum și prelungirea rețelei Pfasin 

600 mm proiectată de pe str. Tractorului. 

Apele provenite de la echipamentele de laborator, săli de operații, alte surse care pot contamina 

apa cu diverse substanțe periculoase și/ sau bacterii/viruși vor fi conduse printr -o canalizare separată 

către o stație de neutralizare, urmînd ca apoi să fie evacuate la canalizarea municipală.  

Apele pluviale convențional curate de pe amplasament vor fi colectate printr-un sistem de 

canalizare pluvială și șanțuri de gardă la limitele exterioare ale acestuia, cu descărcare în canalul de 

desecare ANIF. 

Apele pluviale posibil impurificate cu produse petroliere or fi preluate prin intermediul gurilor de 

scurgere și transportate prin rețeaua internă către trei separatoare de hidrocarburi, clasa I, cu decantor de 

nămol, filtru coalescent și conductă by-pass. Efleuntul epurat va fi evacuat în canalul de desecare ANIF. 
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6.2. Protecția aerului 

Surse de emisii în aerul atmosferic 

În timpul execuției lucrărilor de construcții sursele de poluare a aerului sunt reprezentate de:  

- utilajele de execuție a lucrărilor, lucrările de excavare a solului;  

- traficul rutier; 

- lucrări de amenajare a amplasamentului obiectivului de investiții; 

Emisiile de poluanți în atmosferă sunt gaze de ardere provenite de la motoarele utilajelor, emisii 

de praf rezultate asociate transportului materialelor și manevrării solului în timpul lucrărilor de execuție. 

În etapa de funcționare, traficul rutier și centralele termice reprezintă surse de poluare a aerului. 

Principalele emisii rezultate din obiectivele noului spital sunt gazele de ardere (NOx, CO, SOx, pulberi) 

și pulberi sedimentabile din circulația autovehiculelor. 

Instalaţiile pentru reținerea şi dispersia poluanților în atmosferă  

Utilajele vor funcționa intermitent, ceea ce face ca emisiile generate de motoare să fie 

punctiforme și momentane, fapt ce conduce la un impact nesemnificativ asupra aerului.  

Utilajele vor avea revizia tehnică efectuată, iar în timpul pauzelor se vor opri motoarele de la 

utilaje și/sau autoutilitare.  

Având în vedere cerinţele impuse de normativul de proiectare N.P.-015 şi urmǎtoarele HG privind 

debitul de aer de ventilare (numǎrul de schimburi orar) şi cerinţele de temperaturǎ în sezonul cald, 

camerele care nu pot fi ventilate suficient pe cale naturală sau pentru care există cerinţe speciale în ce 

priveşte igiena sau clima, trebuie să fie ventilate mecanic. Pentru spaţiile ‚curate’ numǎrul de schimburi 

orar se referǎ la debitul de aer proaspǎt introdus iar pentru cele ‚murdare’, la debitul de aer viciat 

‚evacuat’. Nivelul maxim de suprapresiune penru imunodeficienți poate fi de +20Pa, iar nivelul maxim 

de depresiune pentru saloane de boli infecțioase poate fi de -20Pa.  

Diferitele sectoare se clasifică în funcţie de tipurile de camere:  

- clasa H1 (H1a şi H1b): zonă pentru intervenţii chirurgicale, împărţite în funţie de tipul 

intervenţiei (clasa I – ISO5 / Clasa 100 dupa US FS-209, respectiv clasa II – ISO 6 / Clasa 

1000 dupǎ standardul american FS-209)  

- clasa H2 (H2a şi H2b): sectoare curate în camerele pentru arşi şi saloanele cu pat prevăzute 

pentru tratamente speciale cu îngrijiri sterile, intensiv  

- clasa H3: camere anexe de uz medical, cu cerinţe speciale de presiune ca de exemplu 

cameră de izolare, sector pentru infecţii, laborator pentru izotopi şi altele  

- clasa H4: camere fără cerinţe speciale, ca de exemplu saloane, camere de consultaţie, 

terapie intensivă, sală de naşteri, vizitatori, odihna,.. şi altele  

Camerele din clasele H1 şi H2 (şi o parte din cele aparţinând clasei H3) sunt deservite de obicei 

de instalaţii de condiţionare a aerului cu controlul strict şi permanent al temperaturii aerului, umiditǎţii 

relative, gradului de puritate şi al concentraţiilor.  
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Camerele din clasele H3 şi H4 sunt deservite de regulă de instalaţii de climatizare cu controlul 

temperaturii aerului, umiditǎţii relative în limite mai largi, spre ex. Ti = 24oC±1,5K, respectiv φi = 

45%±10% .  

Pentru compartimentele subordonate (camere de depozitare, camere pentru curăţirea  aparaturii şi 

altele) nu este necesară o condiţionare de înaltă calitate a aerului circulat, adică de regulă nu are loc o 

răcire, dar se face o filtrare şi, la nevoie, o reîncălzire pentru a se respecta temperatura de refulare. Pentru 

bucǎtǎriile profesionale, grupurile sanitare, oficiile de curǎţenie, debaralele pentru articole de curăţare şi 

micile bucătării de pe secţii se prevăd instalaţii de extracţie separate pentru aerul poluat cu evacuarea în 

atmosferǎ prin dispozitive de filtrare (G4, F7, C, UV) de tip Polustop.  

Pentru saloanele pacienților sunt recomandate, din motive de igienă şi pentru sprijinirea răcirii în 

lunile de vară, instalații mecanice de ventilare şi climatizare cu terminale cu rǎcire uscatǎ (dry-cooling) 

tip plafoane sau grinzi rǎcite.  

Pentru adăpost se prevede un sistem de ventilaţie şi deventilaţie mecanic, cu posibilitate de răcire, 

la care se reglează un ciclu de schimb al aerului de cel puţin o oră. Amplasarea Centralelor de tratare a 

aerului cât și a utilajelor de răcire se va face pe terasa cladirilor, închise în confecții metalice placate cu 

panouri sand-wich termoizolante, si iluminate natural. Vor putea funcţiona în ‚night free-cooling’.  

Centralele de ventilare sunt concepute, dimensionate, specificate, executate si receptionate in 

functie de cerintele zonelor ventilate (zone aseptice/septice, zone ‘curate’/’murdare’, zone normale 

(cl.III)/speciale(cl.I, II, IV), zone cu functionare continua (spital), zone cu functionare discontinua (bloc 

universitar, administratie, birouri, restaurant, bucatarii etc.). In toate cazurile se prevede ventilarea cu 

debit variabil (convertizor de frecventa) ca obligativitate. In general, centralele sunt concepute dublu 

etajate pentru a permite respectarea cerintelor de recuperare a calduri i (frigului) din aerul viciat prin 

schimbatoare de caldura cu placi in echi- sau contracurent (randament exergetic minim de 70% in orice 

situatie). Pentru a putea utiliza acest tip de recuperare cu eficienta superioara se impune mentinerea 

etajului de introducere (aer exterior curat) in neta suprapresiune si respectiv a intergului etaj de evacuare 

(aer interior viciat) in neta depresiune; in orice alte conditii de presiune trebuie apelat la recuperarea de 

energie termica cu fluid intermediar sau cu refrigerant, mai costisitoare. Filtrele sunt dimensionate in 

functie de clasa zonei ventilate si acopera intreaga arie de trecere a Centralei, cu posibilitatea inlocuirii 

corecte la termen. Centralele normale au, pe traseul de introducere, minim 2 trepte de filtrare (ex. G4 + 

F7) iar cele ‘speciale’ au obligatoriu 3 trepte de filtrare (ex. G4 + F7 + F9), filtrul final aflandu -se 

obligatoriu in zona de suprapresiune a centralei. In ambele situatii, pe traseul de evacuare se prevad trepte 

de filtrare identice pentru retinerea prafului interior infestat si a contaminantilor. Aerul evacuat de la 

grupuri sanitare, ventilate (cu exceptia toaletelor de camera) obligatoriu cu aer proaspat, in depresiune, 

la numarul maxim de schimburi orare prevazut de norme, va fi condus prin tubulaturi 

 Se vor prevedea panouri de încălzire a apei menajere amplasate pe clădirea ”Energy Center”, 

conectate printr-un boiler de transfer cu sistemul de încălzire cu centrală termică şi de asemenea se vor 

realiza foraje geotermale conectate la o pompă de căldură sol/apă, funcţionând în sistem de cogenerare.  

În parcarea din zona de sud a clădirii, se vor amplasa panouri fotovoltaice, cu rol de copertine, 

deasupra locurilor de parcare, care vor produce o parte din necesarul de energie electrică al clădirii. 

Echipamentele de climatizare/ventilare vor fi în sistem pompă de căldură, cu randament energetic 

sporit. 
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În ceea ce privește circulația rutiră, în cadrul studiului de trafic elaborat pentru proiectul propus 

au rezultat următoarele  concluzii și recomandări:  

✓ Intersecția giratorie Kogălniceanu – Turnișorului – Calea Șurii Mici: considerăm că traficul 

indus de investiții conduce la o deteriorare a condițiilor de circulație ca urmare a efectului 

exercitat de SCJU Sibiu și PUZ-urile aferente. Intersecția face parte din rețeaua majoră de 

circulație a municipiului Sibiu, iar fluxurile de trafic aferente investițiilor în studiu se încadrează 

în 19.17% aferente SCJU, și 15.90% aferente altor investiții preconizate pentru ora de vârf de 

dimineată, respectiv 18.74% aferente SCJU, și 22.42% aferente altor investiții preconizate pentru 

ora de vârf de după-masă. Cel mai defavorabil scenariu, Scenariul 3, exercită un nivel de serviciu 

C pentru orele de vârf de dimineață și de după-masă. Pentru îmbunătățirea nivelului de serviciu 

al intersecției, se pot lua măsuri de reglementare, și de direcționare ale fluxurilor de trafic care 

virează la dreapta, prin amenajarea de bypass-uri, cu mențiunea îmbunătățirii circulației pietonale 

și velo.  

✓ Intersecția Calea Șurii Mici - Frigoriferului: considerăm că traficul indus de investiții nu creează 

un impact și dezechilibru în ceea ce privesc fluxurile de intrare pe brațele intersecției tip girație. 

Intersecția face parte din rețeaua majoră de circulație a municipiului Sibiu, iar fluxurile de tra fic 

aferente investițiilor în studiu se încadrează în 28.78% aferente SCJU, și 30.75% aferente altor 

investiții preconizate pentru ora de vârf de dimineață, respectiv 22.55% aferente SCJU, și 30.59% 

aferente altor investiții preconizate pentru ora de vârf de după-masă. Cel mai defavorabil 

scenariu, Scenariul 3, exercită un nivel de serviciu F pentru orele de vârf de dimineață și de după-

masă. Pentru îmbunătățirea nivelului de serviciu se recomandă modificările de reglementare a 

circulației, prin interzicerea virajului la stânga de pe strada Frigoriferului.  

✓ Intersecția Calea Șurii Mici – la „Ferme”: considerăm că traficul indus de investiții nu creează 

un impact și dezechilibru în ceea ce privesc fluxurile de intrare pe brațele intersecției tip girație. 

Intersecția face parte din rețeaua majoră de circulație a municipiului Sibiu, iar fluxurile de trafic 

aferente investițiilor în studiu se încadrează în 20.67% aferente SCJU, și 14.37% aferente altor 

investiții preconizate pentru ora de vârf de dimineață, respectiv 22.65% aferente SCJU, și 20.35% 

aferente altor investiții preconizate pentru ora de vârf de după-masă. Cel mai defavorabil 

scenariu, Scenariul 3, exercită un nivel de serviciu C pentru orele de vârf de dimineață și de  după-

masă. Pentru îmbunătățirea nivelului de serviciu se recomandă modificările de reglementare a 

circulației, prin interzicerea virajului la stânga de pe strada Calea Șurii Mici.  

✓ Intersecția Calea Șurii Mici – DN7H: considerăm că traficul indus de investiții creează un impact 

semnificativ și dezechilibru în ceea ce privesc fluxurile de intrare pe brațele intersecției. 

Intersecția face parte din rețeaua majoră de circulație a municipiului Sibiu, iar fluxurile de trafic 

aferente investițiilor în studiu se încadrează în 8.7% aferente SCJU, și 9.34% aferente altor 

investiții preconizate pentru ora de vârf de dimineață, respectiv 8.19% aferente SCJU, și 9.85% 

aferente altor investiții preconizate pentru ora de vârf de după-masă. Cel mai defavorabil 

scenariu, Scenariul 3, exercită un nivel de serviciu F pentru orele de vârf de dimineață de după-

masă. Pentru îmbunătățirea nivelului de serviciu se recomandă modificările structurale de 

reglementarea de bypass-uri pentru virajele la dreapta. Cu toate acestea, nivelul de serviciu nu se 

îmbunătățește, în consecință, intersecția va trebui proiectată și amenajată ca sens giratoriu.  
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Intersecții nou propuse  

✓ Intersecția giratorie Calea Șurii Mici - Cuarțului: considerăm că traficul indus de investiții 

creează un impact semnificativ în ceea ce privesc fluxurile de intrare pe brațele intersecției tip 

girație. Intersecția va face parte din rețeaua majoră de circulație a municipiului Sibiu, iar fluxurile 

de trafic aferente investițiilor în studiu se încadrează în 33.77% aferente SCJU, și 32.90% aferente 

altor investiții preconizate pentru ora de vârf de dimineață, respectiv 29.73% aferente SCJU, și 

36.72% aferente altor investiții preconizate pentru ora de vârf de după-masă. Cel mai defavorabil 

scenariu, Scenariul 3, exercită un nivel de serviciu D pentru orele de vârf de după-masă. 

Configurația geometrică cu două benzi de circulație pe calea inelară satisface cerințele calitative 

de desfășurare ale circulației.  

✓ Intersecția de acces 1 la SCJU Sibiu din Calea Șurii Mici (S): considerăm că traficul indus de 

investiții creează un impact semnificativ în ceea ce privește fluxurile de intrare și de ieșire din 

SCJU Sibiu. Fluxurile de trafic aferente investițiilor în studiu se încadrează în 55.74% aferente 

SCJU, și 5.9% aferente altor investiții preconizate pentru ora de vârf de dimineață, respectiv 

35.50% aferente SCJU, și 13.76% aferente altor investiții preconizate pentru ora de vârf de după-

masă. Cel mai defavorabil scenariu, Scenariul 3, exercită un nivel de serviciu B pentru orele de 

vârf de dimineață după-masă. 

✓ Intersecția de acces 2 la SCJU Sibiu din Cuarțului (E): considerăm că traficul indus de investiții 

creează un impact semnificativ în ceea ce privesc fluxurile de intrare și ieșire din SCJU Sibiu. 

Fluxurile de trafic aferente investițiilor în studiu se încadrează în 45.56% aferente SCJU, și 

54.43% aferente altor investiții preconizate pentru ora de vârf de dimineață, respectiv 66.61% 

aferente SFSCJU, și 36.20% aferente altor investiții preconizate pentru ora de vârf de după-masă. 

Cel mai defavorabil scenariu, Scenariul 3, exercită un nivel de serviciu C pentru ora de după -

masă. Pentru îmbunătățirea nivelului de serviciu se recomandă modificările de reglementarea 

circulației, și anume restricționarea virajului la dreapta pe Strada Cuarțului. 

 

 

6.3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor 

Sursele de zgomot şi de vibraţii  

În timpul execuției lucrărilor de construcții și utilități, sursele de zgomot şi vibraţii sunt 

reprezentate de echipamentele necesare lucrărilor de construcții-montaj și intensificarea traficului în 

zonă. Având în vedere că acestea trebuie să fie omologate, se consideră că zgomotele şi vibraţiile 

generate se găsesc în limite acceptabile, impactul situându-se în limite admise.  

În perioada de exploatare, traficul rutier, heliportul, funcționarea instalațiilor de ventilare și 

climatizare reprezintă surse de zomot și vibrații.  

 

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor  

 Inspecția tehnică periodică a utilajelor și a mijloacelor de transport, precum și circulația cu viteze 

reduse în incintă. 

 Prin respectarea măsurilor de reducere prezentate în prezentul memoriu se va asigura încadrarea 

în limitele maxime admise. 
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 Toate centralele de ventilație și climatizare vor respecta standardele de execuție,  ‘low-noise’ și 

perfect etanșe (tabla de Ol-Inox la interior) cu pereți izolatori (PUR sau echivalent) de min. 50 mm. 

Spaţiile verzi propuse în incintă însumează o suprafaţă de aproximativ 120.000 mp, din care o 

parte sunt spaţii verzi amenajate: scuaruri în jurul zonelor destinate parcării auto, un parc organizat la sol 

pentru pacienţi cu o suprafaţă calculată la nr de paturi care se încadrează între 10 şi 15mp/ pacient 

conform RGU şi NP015/97, precum şi aliniamente simple, perdele de vegetaţie în lungul circulaţiilor 

auto, însumând o plantaţie de 428 de arbori, cu rol de reducere a zgomotului în zonă. O mare parte din 

spaţiile verzi de la nivelul solului vor rămâne neamenjate în acestă etapă, ca vegetaţie spontană. Astfel, 

se respectă reglementarea din PUZ aprobat prin HCL 206/2019 prin care se solicită minim 20  mp/pat 

pentru spaţii verzi.  

 Spaţiile verzi amenajate propuse la nivelul solului vor fi realizate ca zone de recreere, parcuri de 

folosință privată, incluzând spațiile verzi şi aleile de promenadă în aer liber rezervate pacienților.  

 Pentru amplasarea heliportului se vor respecta reglementările și distanțele de siguranță impuse de 

către Autoritatea Aeronautică Civilă Română. 

 
6.4. Protecția împotriva radiațiilor 

 În etapa de execuție a lucrărilor nu se vor utiliza materiale radioactive sau echipamente cu surse 

de radiaţii. 

În etapa de exploatare, Serviciile de radiologie (Laboratorul de radiologie și imagistică medicală 

și Laboratorul de radiologie dentară etc.) vor fi dotate cu echipamente medicale specializate ce emit o 

cantitate mică de radiații. Camerele în care se vor realiza radiografii vor fi special concepute pentru a 

proteja personalul medical și pacienții de expunerea la radiați. Echipamentele utilizate vor fi de ultimă 

generație, cu emisii minime de radiații. 

Pentru protecția împotriva radiațiilor se vor lua următoarele măsuri: 

- Toate aceste echipamente se vor utiliza doar de personal specializat, instruit corespunzător , cu 

autorizarea necesară la CNCAN; 

- Se va verifica constant, pe baza unui plan de operare și întreținere, starea tehnică a 

echipamentelor.  

 

6.5. Protecţia solului şi a subsolului 

Sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice  

În etapa de execuție și în etapa de funcționare, surse posibile de poluare locală a solului: 

- deversarea accidentală a uleiurilor uzate și a combustibililor pe sol; 

- depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor rezultate în urma activităților; 

- excavarea solului; 

- deteriorarea facilităților (containere) de stocare temporară a deșeurilor; 

- gestionarea necorespunzătoare a apelor uzate generate în etapa de execuţie a lucrărilor (ape uzate 

menajere, ape uzate tehnologice); 
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Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului  

Se vor amenaja spații corespunzătoare pentru stocarea pe categorii a deșeurilor și se vor încheia 

contracte cu operatorii economici autorizați pentru preluarea acestora, conform legislației de mediu in 

vigoare.  

În situația deversărilor accidentale de combustibili se va interveni cu materiale absorbante. 

Respectarea măsurilor de reducere va determina un impact nesemnificativ asupra 

solului/subsolului. 

Spațiile verzi propuse prin proiect vor fi întreținute corespunzător.  

 
 
6.6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice 

Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect 

Proiectul nu este localizat în arii naturale protejate. 

Lucrări, dotări și măsuri pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor 

protejate:  

Pentru protecția biodiversității din zona proiectului și vecinătăți se vor lua următoarele măsuri de 

diminuare a impactului: 

- Stocarea substanțelor periculoase în recipiente etanșe și depozitare în locuri speciale;  

- Colectarea selectivă și managementul corespunzător al deșeurilor; 

- Utilajele și echipamentele vor avea inspecția tehnică periodică;  

- Schimburile de ulei de la utilaje se vor efectua în unități autorizate pentru astfel de operații;  

- Refacerea zonei la finalizarea lucrărilor de execuție; 

- Amenajarea și întreținerea corespunzătoare a spațiilor verzi prevăzute în proiect.  

 

6.7. Protecţia așezărilor umane şi a altor obiective de interes public 

Identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv monumente 

istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție  

Amplasamentul proiectului este situat în intravilanul municipiului Sibiu. 

 

Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau 

de interes public  

 Zona de studiu delimitată (NV faţă de partea construită a municipiului Sibiu) se învecinează cu 

obiective cu posibil impact asupra calităţii mediului: depozitul de deşeuri din comuna Cris tian aflat la 

Vest la o distanţă de cca 4,17 km, Aeroportul Internaţional Sibiu aflat la Sud la o distanţă de cca 2,46 km 

si autostrada A1/ E 81/centura ocolitoare Sibiu aflata la Nord la o distanta de cca. 1,24 km. Pe direcţia 

Est acest amplasament nu se învecinează cu obiective industriale poluante, zona fiind mixtă (locuinţe, 

servicii, industrie mică).  

Raportat la amplasamentul propus pentru spital, depozitul de deşeuri din comuna Cristian este 

situat la o distanţă de aproximativ 4,17 Km. Între depozitul de deşeuri şi amplasament relieful se 

constituie în obstacol natural, separarea fiind făcută de un deal cu o diferenţă de nivel de aproximativ 38 

m.  
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Față de amplasamentul propus, Aeroportul Internaţional Sibiu este situat la o distanţă de 

aproximativ 2,46 Km. Între aeroport şi amplasament relieful are o declivitate de 26 m.  

 Se vor respecta condițiile impuse prin avizele emise de autoritățile competente. 

 

 

6.8. Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării 

proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea 

6.8.1. Deșeuri generate în timpul realizării proiectului și în timpul exploatării  

In etapa de execuție vor rezulta următoarele tipuri de deșeuri:  

➢ deșeuri menajere si asimilabile; 

➢ deșeuri inerte; 

➢ uleiuri uzate; 

➢ textile contaminate; 

➢ deșeuri metalice; 

➢ deșeuri de anvelope uzate, filtre de ulei, baterii și acumulatori, etc; 

➢ nămoluri de la fose septice/bazine vidanjabile din organizarea de șantier;  

 

Antreprenorul va amenaja o platformă special destinată colectării şi gestionării tuturor tipurilor 

de deşeuri ce vor rezulta în urma execuţiei lucrărilor, prevăzută cu pubele, containere şi recipienţi special 

destinaţi depozitării temporare a deşeurilor. 

  

Codul 

deșeului 

Denumirea deșeului Starea fizică 

(Solid- S, 

Lichid – L, 

Semisolid-SS) 

Managementul deșeurilor 

20 01 01 

20 01 02 

20 01 08 

20 03 01 

Deșeuri municipale și 

asimilabile, inclusiv 

fracțiuni colectate separat 

S Se vor valorifica/elimina prin societăți 

autorizate pe bază de contract 

15 01 01 

15 01 02 

15 01 04 

15 01 07 

Deșeuri de ambalaje 

(hârtie și carton, 

materiale plastice, 

metalice, sticlă) 

S 

S 

S 

S 

Se vor valorifica/elimina prin societăți 

autorizate pe bază de contract 
 

17 01 07 Deşeurile de materiale de 

construcţie 

S Vor fi colectate în containere şi vor fi 

valorificate şi eliminate prin societăţi 

autorizate. Pot fi folosite pentru: 

• valorificare locală în pavimentul 

drumurilor de exploatare; 

• depunere în gropile de împrumut 

ajunse la cota finală de exploatare; 

• utilizarea ca material de acoperire 

intermediară în cadrul depozitelor de 

deşeuri utilizate în zonă. 
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17 02 01 Deşeuri de lemn S Se vor valorifica prin societăți 

autorizate. 

20 03 04 Nămoluri din fosele 

septice/bazine 

vidanjabile/separatoare 

SS Se vor vidanja şi transporta de către 

operatori autorizaţi în staţii de epurare 

din proximitate. 

13 05 02* Nămoluri de la 

separatoarele ulei/apa 

SS Se vor vidanja şi transporta de către 

operatori autorizaţi în staţii de epurare 

din proximitate. 

Notă:  

- codificarea deșeurilor s-a realizat în conformitate cu Lista cuprinzând deșeurile, din Anexa 2 a H.G. 

856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv 

deșeurile periculoase 

- deșeurile notate cu asterisc (*) sunt considerate deșeuri periculoase. 

- Solid- S, Lichid – L, SS- semisolid 

 

În perioada de funcționare a spitalului, suplimentar față de etapa de execuție  se vor genera și  deșeuri 

periculoase medicale:  

Cod deșeu, conform Hotărârii 

Guvernului nr. 856/2002 
Categorii de deșeuri rezultate din activități medicale 

18 01 01 obiecte ascuțite  

(cu excepția 18 01 03*) 

Deșeurile înțepătoare-tăietoare: ace, ace cu fir, catetere, seringi 

cu ac, branule, lame de bisturiu, pipete, sticlărie de laborator ori 

altă sticlărie spartă sau nu etc. de unică folosință, neîntrebuințată 

sau cu termen de expirare depășit, care nu a intrat în contact cu 

material potențial infecțios  

În situația în care deșeurile mai sus menționate au intrat în 

contact cu material potențial infecțios, inclusiv recipientele care 

au conținut vaccinuri, sunt considerate deșeuri infecțioase și 

sunt incluse în categoria 18 01 03*.  

În situația în care obiectele ascuțite au intrat în contact cu 

substanțe/materiale periculoase sunt considerate deșeuri 

periculoase și sunt incluse în categoria 18 01 06*. 

18 01 02 fragmente și organe umane, 

inclusiv recipiente de sânge și sânge 

(cu excepția 18 01 03*) 

Deșeurile anatomo-patologice constând în fragmente din organe 

și organe umane, părți anatomice, lichide organice, material 

biopsic rezultat din blocurile operatorii de chirurgie și obstetrică 

(fetuși, placente etc.), părți anatomice rezultate din laboratoarele 

de autopsie, recipiente pentru sânge și sânge etc. Toate aceste 

deșeuri sunt considerate infecțioase și sunt incluse în categoria 

18 01 03*. 
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18 01 03* deșeuri ale căror colectare și 

eliminare fac obiectul unor măsuri 

speciale privind prevenirea infecțiilor 

Deșeurile infecțioase, respectiv deșeurile care conțin sau au 

venit în contact cu sânge ori cu alte fluide biologice, precum și 

cu virusuri, bacterii, paraziți și/sau toxinele microorganismelor, 

perfuzoare cu tubulatură, recipiente care au conținut sânge sau 

alte fluide biologice, câmpuri operatorii, mănuși, sonde și alte 

materiale de unică folosință, comprese, pansamente și alte 

materiale contaminate, membrane de dializă, pungi de material 

plastic pentru colectarea urinei, materiale de laborator folosite, 

scutece care provin de la pacienți internați în unități sanitare cu 

specific de boli infecțioase sau în secții de boli infecțioase ale 

unităților sanitare, cadavre de animale rezultate în urma 

activităților de cercetare și experimentare etc. 

18 01 04 deșeuri ale căror colectare și 

eliminare nu fac obiectul unor măsuri 

speciale privind prevenirea infecțiilor 

Îmbrăcăminte necontaminată, aparate gipsate, lenjerie 

necontaminată, deșeuri rezultate după tratarea/decontaminarea 

termică a deșeurilor infecțioase, recipiente care au conținut 

medicamente, altele decât citotoxice și citostatice etc. 

18 01 06* chimicale constând din sau 

conținând substanțe periculoase 

Acizi, baze, solvenți halogenați, alte tipuri de solvenți, produse 

chimice organice și anorganice, inclusiv produse reziduale 

generate în cursul diagnosticului de laborator, soluții fixatoare 

sau de developare, produse concentrate utilizate în serviciile de 

dezinfecție și curățenie, soluții de formaldehidă etc. 

18 01 07 chimicale, altele decât cele 

specificate la 18 01 06* 

Produse chimice organice și anorganice nepericuloase (care nu 

necesită etichetare specifică), dezinfectanți (hipoclorit de sodiu 

slab concentrat, substanțe de curățare etc.), soluții antiseptice, 

deșeuri de la aparatele de diagnoză cu concentrație scăzută de 

substanțe chimice periculoase etc., care nu se încadrează la 18 

01 06* 

18 01 08* medicamente citotoxice și 

citostatice 

Categoriile de deșeuri vor fi stabilite în ordinul privind 

gestionarea deșeurilor de medicamente, care va fi reglementat 

conform art. 6 alin. (2). 

18 01 09 medicamente, altele decât 

cele specificate la 18 01 08 

Categoriile de deșeuri vor fi stabilite în ordinul privind 

gestionarea deșeurilor de medicamente, care va fi reglementat 

conform art. 6 alin. (2). 

18 01 10* deșeuri de amalgam de la 

tratamentele stomatologice; aceste 

deșeuri sunt considerate periculoase. 

Capsule sau resturi de amalgam (mercur), dinți extrași care au 

obturații de amalgam, coroane dentare, punți dentare, materiale 

compozite fotopolimerizabile, ciment glasionomer etc. 

 

Proiectul prevede realizarea a două platforme de deșeuri:  

➢ Platformă deșeuri menajere = 198,0 mp  

➢ Platformă deșeuri medicale = 198,0 mp 
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Depozitele temporare sunt dotate cu acces la apă rece (robinet) şi sifon de pardoseală pentru a 

putea fi igienizate. Încăperile sunt încuiate, la acestea având acces doar personalul responsabil.   

Condiţiile de stocare temporară a deşeurilor rezultate din activitatea medicală trebuie să 

îndeplinească normele de igiena în vigoare. Durata stocării temporare nu trebuie să depășească perioada 

de 48 h (în cazul asigurarii temperaturii de 4 0C se pot depozita max. 7 zile - în cazul deşeurilor care au 

şi caracter infecţios). 

 

6.8.2. Planul de gestionare a deșeurilor 

 Deşeurile rezultate în urma activităților din spital sunt de două tipuri: deşeuri periculoase 

(medicale) şi deşeuri nepericuloase (menajere). Codurile de culoare ale ambalajelor în care se colectează 

deşeurile sunt: galben pentru deşeurile periculoase (infectate, înţepătoare-tăietoare, anatomo-patologice) 

şi negru pentru deşeurile nepericuloase (asimilabile celor menajere); pentru deşeurile infecţioase şi 

tăietoare-înţepătoare se foloseşte pictograma « Pericol biologic ». 

 Deşeurile, atât medicale cât şi menajere, se colectează la locul producerii lor şi sunt 

transportate, de câte ori recipientul special pentru fiecare tip de deşeu se umple, la zona de depozitare 

temporară de deşeuri situată la fiecare nivel al clădirii. Aceasta este separată pentru cele două tipuri de 

deşeuri, este dotată cu acces la apă şi cu canalizare. Aici se păstrează până ce vor fi transportate la sfârşitul 

fiecărei zile către zona de depozitare temporară situată în incinta spitalului, de unde acestea sunt preluate 

de către mijloacele auto ale societăţii specializate.  

Circuitul deşeurilor periculoase (medicale): deşeurile tăietoare/înţepătoare se colectează în cutii speciale 

din material rezistent la acţiuni mecanice, prevăzute cu un capac etanş care permite doar introducerea 

deşeurilor fără a permite scoaterea lor; deşeurile anatomo-patologice se colectează în cutii speciale. 

Aceste deşeuri se colectează separat la locul de producere şi se depozitează intermediar în spaţiul exterior 

anume destinat din incinta spitalului, urmănd apoi să fie transportate în vederea eliminării finale de către 

mijloacele de transport ale societăţii specializate. 

Circuitul deşeurilor nepericuloase (menajere): Se colectează în coşuri de gunoi prevăzute cu saci negri, 

se înlocuiesc de câte ori este nevoie. Se depozitează intermediar în pubele neinscripţionate în spaţiul 

situat la fiecrae etaj şi la sfârşitul fiecărei zile sunt transportate la zona de deşeuri situată în incinta 

spitalului de unde deşeurile sunt ridicate de către mijloacele de transport ale firmei de salubritate.  

Se vor respecta următoarele măsuri: 

- deșeurile vor fi colectate selectiv, pe categorii, în recipienți adecvați. Recipienții vor fi etichetați 

cu codul corespunzător deșeului stocat, 

- în cadrul organizării de șantier se vor amenaja spații corespunzătoare, impermeabilizate, pentru 

stocarea temporară pe categorii a deșeurilor, 

- deşeurile menajere se vor depozita în containere tip europubelă care vor fi predate către firma de 

salubritate din zonă, 

- se interzice amestecul diferitelor categorii de deșeuri periculoase, precum și al deșeurilor 

periculoase cu deșeuri nepericuloase, 

- evidența și gestionarea deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 856/2002  privind 

evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile 

periculoase, 
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- toate categoriile de deșeuri generate vor fi valorificate/eliminate prin operatori autorizați în acest 

sens, 

- transportul deșeurilor se va realiza cu respectarea H.G. nr. 1061/2008 privind transportul 

deseurilor periculoase si  nepericuloase pe teritoriul României,  

- se va respecta Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- se va respecta O.M.S 1226/2012 Norma tehnică privind gestionarea deșeurilor rezultate din 

activități medicale; 

- se vor respecta condițiile de refacere a cadrului natural în zonele de depozitare a materialelor de 

constructie; 

- întreținerea instalațiilor, utilajelor și autovehiculelor folosite în activitatea de construcț ie și 

întreținere a drumurilor se efectuează numai în locuri amenjate, de către personal specializat, la 

fel și alimentarea cu carburanți și lubrifianți a acestora; 

- deșeurile refolosibile (materialele rezultate din demolări, decapări, deșeurile de mixtură asfaltică) 

se vor recicla prin integrarea lor, în măsura posibilităților, în lucrările de drumuri, în conformitate 

cu încercările de laborator; 

- se vor elabora și aplica planuri, strategii de management și proceduri medicale care să prevină 

producerea de deșeuri medicale periculoase sau să reducă pe cât posibil cantitățile produse;  

- se va elabora și aplica planul propriu de gestionare a deșeurilor rezultate din activitățile medicale; 

- recipientul în care se face colectarea și care vine în contact direct cu deșeurile periculoase 

rezultate din activități medicale este de unică folosință și se elimină odată cu conținutul ; 

- se va evita acumularea unor cantități mari de deșeuri farmaceutice (de exemplu: medicamente 

expirate), acestea se pot returna, pe baza unui contract, farmaciei sau depozitului de produse 

farmaceutice în vederea eliminării finale; 

- se va asigura instruirea și formarea profesională continuă pentru angajați cu privire la gestionarea 

deșeurilor medicale, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. 

 

6.9. Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase 

Manipularea, depozitarea, transportul substanțelor și preparatelor chimice periculoase se 

realizează prin respectarea condițiilor impuse în fișele cu date de securitate ale fiecărui produs utilizat și 

prin respectarea normelor de protecție și sănătate în muncă. 

   Substanțele și preparatele chimice vor fi însoțite de fișele tehnice de securitate, conform 

Regulamentului nr. 1272/2008 și Regulamentului 1907/2006 (REACH). Se va ține evidența cantităților 

utilizate în procesele de producție.  

   Se va urmări permanent modul de asigurare a spaţiilor în care sunt depozitate, iar personalul 

angajat care manipulează astfel de substanţe va fi instruit periodic în vederea respectării condiţiilor din 

fişa tehnică de securitate. 

 



MEMORIU DE PREZENTARE                                  SPITAL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ 
 

39 

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, terenurilor, a apei și a biodiversității  

 

  Resursele naturale folosite pe perioada de realizare a proiectului vor consta în agregate minerale, 

piatră brută, piatră spartă, nisip care vor fi achiziționate din surse autorizate. Impactul proiectului asupra 

resurselor naturale este unul redus. 

 
 
7. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD 

SEMNIFICATIV DE PROIECT  

7.1. Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, 

bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, 

zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi 

asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, 

indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, 

pozitiv şi negativ) 

 Impactul asupra populaţiei şi sănătăţii umane  

În etapa de execuție, impactul potențial asupra populaţiei şi sănătăţii umane poate fi apreciat ca 

direct, de scurtă durată, și se manifestă temporar.   

În etapa de funcționare, obiectivul aduce beneficii populației prin creșterea calității serviciilor 

medicale și prin oportunităţile oferite prin crearea în zonă de noi locuri de muncă, care au un impact 

social pozitiv. 

 

 Impactul asupra faunei si florei sălbatice 

Impactul potențial asupra florei și faunei poate fi generat de prezenta utilajelor în etapa de 

execuție a proiectului. 

Factorii care pot genera un impact potențial sunt reprezentați de poluarea fonică în zonă, 

îndepărtarea stratului vegetal pentru realizarea organizării de șantier și a lucrărilor de realizare a 

spitalului. Impactul se va manifesta local, temporar și de scurtă durată.  

 

 Impactul asupra solului şi folosinţei terenului  

Impactul potențial asupra solului poate fi generat de următorii factori: 

- poluarea solului ca urmare a gestionării neadecvate a deșeurilor, a existenței unor scurgeri de 

combustibili și uleiuri la funcționarea și întreținerea utilajelor; 

- managementul defectuos al apelor uzate din organizarea de șantier; 

- suprafețele ocupate definitiv și temporar de construcții; 

În ceea ce privește folosința terenului, apreciem că nu va exista un impact având în vedere 

aprobarea planului urbanistic zonal. 

Respectarea indicatorilor urbanistici și a măsurilor tehnice și de reducere considerate prin 

proiectul tehnic va determina un impact negativ redus, manifestat local, atât în perioada de execuție cât 

și în etapa de funcționare. 
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Impactul asupra bunurilor materiale  

Realizarea proiectului nu va avea impact asupra bunurilor materiale.   

 

 Impactul asupra calităţii şi regimului cantitativ al apei  

Atât în etapa de execuție cât și în perioada de funcționare poate exista un impact asupra calității 

apei și regimului cantitativ al apei rezultat doar dintr-un management necorespunzător al activității. 

Factorii potențiali care pot genera un impact asupra apei sunt: 

- scurgeri accidentale de combustibili și lubrifianți de la utilajele necesare pentru realizarea 

lucrărilor; 

- gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor; 

- gestionarea necorespunzătoare a apelor uzate și apelor pluviale impurificate care spală 

suprafațele obiectivului de investiții. 

 Impactul asupra calităţii aerului şi climei  

Impactul asupra calității aerului în etapa de execuție este direct, manifestat local, temporar. 

Factorii potențiali în etapa de construcție:  

- intensificarea traficul rutier ăn zonă; 

- lucrările de excavație, lucrările de construcții montaj; 

- traficul în incinat amplasamentului și funcționarea utilajelor de construcții  

În etapa de funcționare, funcționarea centralei termice va avea un impact nesemnificativ având 

în vedere capacitățile reduse. Impactul se va manifesta local. Se vor respecta limitele la emisie pentru 

poluanții specifici gaze de ardere, conform  O.M. 462/1993. 

În ceea ce privește circulația în zonă, în urma analizei capacității de circulație în intersecțiile din 

zona de studiu, studiul de traffic a identificat aspecte structurale și funcționale în asigurarea fluenței 

vehiculelor ce afectează rețeaua rutieră. S-au identificat greutăți în fluența circulației în unele intersecții 

recenzate, și s-au elaborat necesități de amenajare a configurațiilor funcționale existente, dar și realizarea 

unor noi infrastructuri de transport, care să îmbunătățească fluența circulației . 

 Impactul zgomotelor şi vibraţiilor  

În timpul execuției lucrărilor de construcții și utilități, sursele de zgomot şi vibraţii sunt 

reprezentate de echipamentele necesare lucrărilor de construcții-montaj. Având în vedere că acestea 

trebuie să fie omologate, se consideră că zgomotele şi vibraţiile generate se găsesc în limite acceptabile, 

impactul situându-se în limite admise. Impactul se va manifesta local, de scurtă durată, temporar în etapa 

de execuție a lucrărilor. 

În etapa de funcționare, echipamentele și instalațiilor vor fi de ultimă generație, echipate cu pereți 

izolatori, etanșe, carcasate astfel că se vor încadra în limitele legale.  

 Impactul asupra peisajului şi mediului vizual  

Având în vedere că zona propusă se află în continuă dezvoltare va exista un impact asupra 

peisajului și mediului vizual. Respectarea organizării arhitecturale, a funcțiunilor și amenajărilor 

exterioare va avea un impact vizual pozitiv. 
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 Impactul asupra patrimoniului istoric şi cultural  

Pe amplasamentul proiectului nu s-au identificat elemente de patrimoniu istoric și cultural. 

Natura impactului  

           În perioada de execuție, proiectul va induce un impact negativ direct asupra factorilor de mediu, 

pe termen scurt. 

          În etapa de funcționare, investiția va avea efecte pozitive pe termen lung datorate îmbunătățirii 

serviciilor medicale și a creșterii calității vieții. 

 

 Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv 

cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice  

Riscuri naturale  

Cutremur 

Zona de interes se încadrează în zona cu Intensitatea seismică pe scara MSK este 71, cu o perioadă de 

revenire de cca. 50 ani. (conf. SR 11100/1-92). La proiectare se va ține cont de normativul P-100-1/2013 

din care rezulta faptul ca seismicitatea este de gradul VII zona “D” avand ag = 0.20g si Tc = 0.7s.  

Alunecări de teren 

Amplasamentul nu se află în zone cu alunecări de teren.  

Inundaţii 

Zona situată la vestul parcelei este străbătută de mai multe canale de drenare a terenurilor agricole.  

Conform pieselor desenate aparținând PUG Sibiu, amplasamentul reglementat prin PUZ nu este situat 

într-o zonă inundabilă, distanța până la pr. Rusciori, în partea de nord-vest a amplasamentului, este de 

cca. 380 m, iar în nord de 470 m.  

Schimbări climatice 

Având în vedere caracteristicle proiectului apreciem că nu există riscuri de accidente majore și/sau 

dezastre, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice. 

Nu s-a identificat o vulnerabilitate ridicată față de riscurile climatice ale componentelor și operațiunilor 

în etapa de funcționare. 

Riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării 

atmosferice. 

În perioada de funcţionare, apele uzate provenite de la unităţile sanitare, precum şi de la orice 

unităţi care, prin specificul lor, contaminează apele reziduale cu agenţi patogeni sau poluează cu 

substanţe chimice şi/sau radioactive se vor trata în incinta unităţilor respective, asigurându-se dezinfecţia 

şi decontaminarea, după caz, înainte de evacuarea în colectorul stradal. 

Respectarea proiectului tehnic și a măsurilor de reducere va determina riscuri reduse asupra 

sănătății umane. 
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7.2. Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului  

Măsuri de reducere a impactului asupra populaţiei și sănătății umane 

Se propun următoarele măsuri de reducere a impactului: 

- reducerea la minimul necesar al timpilor de funcționare al utilajelor;  

- reducerea vitezei de deplasare a utilajelor pe drumurile de acces și pe amplasamentul proiectului; 

- revizii periodice ale utilajelor și echipamentelor pentru încadrarea în limitele admise pentru 

nivelul de zgomot și vibrații; 

- protecţia şi semnalizarea adecvată a organizării de şantier şi interzicerea accesului în incintă 

pentru persoanele neautorizate; 

- respectarea indicatorilor urbanistici și a regimului de înălțime al clădirilor aprobat;  

- se vor asigura spații verzi cu o suprafață minimă de 20 mp /pat. 

 

Măsuri de diminuare a impactului asupra solului și a folosinței terenului: 

În vederea evitării poluării solului se vor respecta următoarele:  

- amenajarea unor spații corespunzătoare, dotate cu recipienți adecvați pentru colectarea și stocarea 

temporară pe categorii a deșeurilor generate în perioada de execuție; deșeurile se vor 

valorifica/elimina prin societăți autorizate;  

- se interzice deversarea pe sol a uleiurilor uzate, a combustibililor, apelor uzate neepurate 

- se vor utiliza doar căile de acces și zonele de parcare stabilite pentru utilajele de lucru;  

- depozitarea substanţelor periculoase se va face pe platforme special amenajate, în  scopul 

protejării solului de scurgeri accidentale şi infiltraţii; 

- evitarea amplasării directe pe sol a materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate în urma 

lucrărilor; 

- stocarea şi utilizarea substanţelor toxice (carburanţi şi lubrifianţi necesari  pentru funcţionarea 

echipamentelor; vopsea şi diluant pentru marcarea autostrăzii) va fi corespunzătoare (se va realiza 

în locuri asigurate, ferite de acces public şi în rezervoare potrivit reglementarilor specifice pentru 

fiecare compus); 

- platformele, parcările, arterele de trafic rutier și pietonal se vor proteja prin acop erire cu 

beton/asfaltare/dalare; 

- la transportul solului necesar pentru amenajarea zonelor verzi, se va institui o procedură de verificare 

a furnizorului astfel încât solul adus în amplasament să nu provină de pe terenuri sau din surse 

contaminate;  

- zonele libere reglementate ca zone verzi în înteriorul parcelei vor fi întreținute corespunzător. 

 

Măsuri de diminuare a impactului asupra calității și regimului cantitativ al apei  

Având în vedere impactul potențial asupra calității și regimului cantitativ al apei se propun 

următoarele măsuri pentru diminuarea impactului în timpul executării lucrărilor:  

- se vor respecta prevederile avizului de gospodărire a apelor;  
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- depozitarea de materiale, deșeuri sau staționarea utilajelor în zonele de protecție și albiile 

cursurilor de apă este interzisă;  

- orice evacuare direct de ape uzate în apele de suprafață este interzisă; 

- se vor lua toate măsurile pentru retragerea utilajelor în caz de ape mari și a evitării poluării 

accidentale a resurselor de apă de subteran; 

- platformele de lucru şi suprafeţele de depozitare vor fi prevăzute cu sanţuri şi/sau rigole pereate 

pentru colectarea şi evacuarea apelor pluviale, în vederea reducerii turbidităţii apelor de suprafaţă 

şi pentru a evita ca particule fine să fie evacuate pe terenurile din vecinătate şi să influenţeze 

morfologia terenurilor, apele pluviale colectate vor fi preepurate în decantoare, iar nămolul va fi 

transportat la cea mai apropiată staţie de epurare; 

- planurile de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale elaborate de Antreprenor vor include 

prevederi clare cu privire la riscurile, măsurile de prevenire şi măsurile de intervenţie aferente 

organizării de şantier și lucrărilor de execuție, construcții-montaj, în cazul apariţiei unor poluări 

accidentale ale solului, apelor subterane şi apelor de suprafaţă; 

- organizarea de şantier se va  dota corespunzător cu materiale absorbante specifice pentru fiecare 

tip de material/substanţă care poate cauza poluare în urma unei gestionări necorespunzătoare;  

- platforma de întreţinere şi spălare a utilajelor trebuie să fie realizată cu o pantă suficient de mare, 

care să asigure colectarea apelor uzate rezultate de la spălarea utilajelor în bazine decantoare şi 

separatoare de produse petroliere; 

- apele uzate generate pe amplasament în perioada de funcţionare, se vor evacua la reţeaua de 

canalizare stradală, cu respectarea prevederilor HG nr. 352/ 2005 privind modificarea şi 

completarea HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în 

mediul acvatic a apelor uzate- NTPA 002-2005; 

- în perioada de funcţionare, apele uzate provenite de la unităţile sanitare, precum şi de la orice 

unităţi care, prin specificul lor, contaminează apele reziduale cu agenţi patogeni sau poluează cu 

substanţe chimice şi/sau radioactive se vor trata în incinta unităţilor respective, asigurându -se 

dezinfecţia şi decontaminarea, după caz, înainte de evacuarea în colectorul stradal; 

- reamenajarea canalului de desecare ANIF prin curățarea malurilor de vegetație și a radierului de 

sedimente astfel încat să rezulte panta de curgere necesară, de asemenea se va avea în vedere 

realizarea unei secțiuni de curgere corespunzătoare; reamenajarea canalului ANIF în scopul 

preluării apelor pluviale, se va efectua în urma proiectării tehnice astfel încât să nu genereze 

riscuri de inundații; 

- se va asigura un culoar de acces cu o lățime de minim 2 m pe latura de Vest a terenului, pen tru 

întreținerea canalului ANIF; 

- la evacuarea apelor pluviale preepurate în canalul ANIF, se vor asigura condițiile necesare pentru 

monitorizarea efluenților în scopul verificării respectării NTPA001/2005; 

- pentru că nivelul freatic e relativ ridicat în zona central – nord-estică a terenului, de acest lucru 

se va ține cont la fazele de proiectare ulterioare, la amplasarea construcțiilor;  

Măsuri de reducere a impactului asupra calității aerului și climei  

Se vor respecta următoarele: 
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- limitarea vitezei de deplasare a vehiculelor grele pentru transportul materialelor; 

- utilizarea unor echipamente şi utilaje conforme din punct de vedere tehnic de înaltă performanță 

și soluții cu eficiență energetică ridicată; 

- în perioadele lipsite de precipitaţii se va asigura umectarea drumurilor de acces în vederea 

reducerii emisiilor de particule şi încadrarea concentraţiilor în valorile limită prevăzute de 

legislaţia în vigoare; 

- transportul pământului, deşeurilor şi oricăror materiale care degajă praf se va realiza la nivelul 

întregului proiect exclusiv cu autocamioane acoperite cu prelate (prelate pentru bene) în scopul 

reducerii emisiilor de particule; 

- curăţarea roţilor vehiculelor înainte de ieşirea din şantier pe drumuri le publice;  

- utilajele de construcţie vor fi foarte bine întreţinute pentru a minimiza emisiile de gaze; 

- se va efectua inspecția tehnică periodică a utilajelor și a mijloacelor de transport ; 

- diminuarea la minimum a înălţimii de descărcare a materialelor care pot genera emisii de 

particule; 

- emisiile în aer rezultate de la centrala termică se vor încadra în prevederile O.M. 462/1993;  

- verificarea și întreținerea perioadică a instalațiilor de filtrare pentru funcționarea la parametri 

optimi, conform cărților tehnice și parametrilor proiectați; 

- păstrarea zonei verzi de protecție reglementată pe partea de Sud a parcelei, către artera de trafic Cl. 

Șurii Mici;  

- reglementarea arterelor de crculație se va efectua conform prevederilor PUZ și Studiului de trafic, 

astfel încât să fie asigurat un trafic fluid, iar emisiile de gaze de eșapament și de pulberi să fie 

minimizate;  

- pentru ferma didactică administrată de Colegiul Agricol Sibiu, se vor interzice depozitările de dejecții 

în incintă și se vor planifica activități sezoniere pentru dezinsecție și deratizare. 

Măsuri pentru protecția împotriva radiațiilor: 

- toate aceste echipamente se vor utiliza doar de personal specializat, instruit corespunzător, 

conform reglementărilor CNCAN; 

- se va verifica constant, pe baza unui plan de operare și întreținere, starea tehnică a 

echipamentelor.  

 

Măsuri de diminuare a impactului generat de zgomot si vibraţii  

În timpul execuției lucrărilor de construcții și utilități, sursele de zgomot şi vibraţi i sunt 

reprezentate de echipamentele necesare lucrărilor de construcții-montaj. Având în vedere că acestea 

trebuie să fie omologate, se consideră că zgomotele şi vibraţiile generate se găsesc în limite acceptabile, 

impactul situându-se în limite admise.  

Se propun următoarele măsuri: 

- oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate;  

- reducerea vitezei de circulaţie a vehiculelor grele pentru transportul materialelor, în special în 

zonele sensibile (localităţi şi arii protejate); 

- oprirea motoarelor vehiculelor în intervalele de timp în care se realizează încărcarea/descărcarea 

materialelor şi substanţelor; 
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- desfăşurarea lucrărilor exclusiv pe timp de zi; 

- respectarea SR 10009/2017 Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot; 

- montarea unor panouri fonoabsorbante, atunci când va fi cazul, respectiv în fronturile de lucru 

apropiate de zonele rezidențiale; 

- realizarea de perdele de vegetație cu rol de reducere a zgomotului și vibrațiilor; 

- în vederea amenajării unui heliport, la faza de proiect tehnic se vor identifica toate măsurile tehnice 

și organizatorice necesare pentru diminuarea nivelului de zgomot la nivelul receptorilor sensibili;  

- în cazul amplasării pe parcelă a unui heliport, se vor respecta reglementările și distanțele de 

siguranță impuse de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română; 

- pentru echipamentele aflate în exteriorul clădirilor (de ex. ventilații) se vor utiliza atenuatoare de 

zgomot; 

- achiziționarea şi utilizarea unor echipamente cu emisii de zgomot reduse; 

- agregatele vor avea un grad înalt de eficiențăa energetică, clasa A, și vor fi echipate cu kituri de 

reducere a zgomotului (kit "low noise"). 

Măsuri de reducere a impactului asupra biodiversității 

- eliminarea vegetației înalte mature este interzisă, cu excepția situațiilor în care aceasta reprezintă 

un pericol iminent pentru siguranța persoanelor sau bunurilor sau în care împiedică realizarea 

construcției; 

- pentru fiecare arbore matur tăiat în condițiile respectării PUZ se vor planta, în interiorul aceleiași 

parcele, minimum trei arbori; 

- se interzice plantarea unor specii care pot avea efecte negative asupra vegetație locale sau pot 

avea caracter alergen. 

  

7.3. Natura transfrontieră a impactului  

Nu este cazul 

 

 

8. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI 

 

Titularul proiectului va respecta măsurile propuse pentru diminuarea impactului asupra factorilor 

de mediu, precum și condițiile prevăzute în actul de reglementare emis de autoritatea competentă pentru 

protecția mediului. 

 Titularul proiectului va respecta prevederile legale în domeniul protecției mediului (acestea nu 

sunt limitative): 

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;  

- O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, modificată, completată şi aprobată prin Legea 

nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare;  

- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea 

prejudiciului asupra mediului, aprobată de Legea nr. 19/2008 cu modificările şi completările 

ulterioare;  
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- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor;  

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;  

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea 

substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 

1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului CE nr.1907/2006;  

- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea 

substanţelor chimice (REACH);  

- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi 

Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse 

staţionare;  

- Legea nr. 104/2011 privind protecţia atmosferei;  

- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate;  

- Ordinul nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi  raportare a inventarelor 

privind emisiile de poluanţi ȋn atmosferă;  

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul 

României;  

- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea 

prejudiciului asupra mediului, aprobată de Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

Emisii în atmosferă: 

- limitele poluanţilor evacuaţi ȋn atmosferă se vor încadra în limitele prevăzute în Ord. 

462/1993 şi anume pentru instalaţiile de ardere pe bază de gaz metan: pulberi - 5 mg/Nmc, CO - 

100mg/Nmc, SO2 - 35 mg/Nmc, NOx - 350 mg/Nmc, (valorile limită se raportează la 3% conţinut de 

O2);  

Managementul deșeurilor: 

- se va ține evidența gestiunii deşeurilor conform prevederilor H.G. nr. 856/2002. 

Emisii în apă: 

- indicatorii de calitate se vor încadra în limitele prevăzute în Hotărârea Guvernului 

nr.352/2005 pentru modificarea și completarea HG nr.188/2002 privind condițiile de 

descărcare în mediul acvatic al apelor uzate. 

 

  

9. JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI, DUPĂ CAZ, ÎN PREVEDERILE 

ALTOR ACTE NORMATIVE NAŢIONALE CARE TRANSPUN LEGISLAȚIA 

COMUNITARĂ (IPPC, SEVESO, COV, LCP, DIRECTIVA-CADRU APĂ, DIRECTIVA 

CADRU AER, DIRECTIVA-CADRU A DEŞEURILOR ETC.) 

Nu este cazul 
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10. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER  

Organizarea de șantier se va realiza în cadrul amplasamentului. 

Pentru amenajarea organizării de şantier sunt prevăzute următoarele lucrări:  

- delimitarea şi împrejmuirea incintei organizării de şantier;  

- pregatirea suprafeţei în vederea amplasării dotărilor prin lucrări de desţelenire,  

- îndepărtarea deşeurilor vegetale, decapare pământ vegetal, nivelare şi compactare, 

sistematizare teren;  

- trasarea pe teren a amplasamentului construcţiilor, căi de acces, magazii, depozite, 

parcări pentru vehicule şi utilaje;  

- organizare depozite de materii prime, materiale şi deşeuri;  

- amplasare containere cu destinaţie birouri, magazii; 

- montarea de separatoare de produse petroliere în zonele în care vor fi amenajate 

parcările şi zonele de depozitare a carburanţilor;  

- amplasare pichete PSI şi semnalizarea conform prevederilor HG nr. 971/2006; 

- montare proiectoare, în număr suficient, pentru iluminarea totală pe timp de noapte.  

Utilaje/vehicule necesare realizării lucrărilor sunt: buldoexcavatoare, excavatoare, încărcătoare 

frontale, autocamioane/autobasculante de diferite capacităţi în general de peste 16 tone, autocisterne, 

autobetoniere şi pompele de beton, autogredere, macarale - trailere pentru transportul utilajelor, a 

elementelor prefabricate mari şi a altor piese grele. 

 Constructorul va instrui personalul pentru respectarea curățeniei în cadrul organizării de șantier 

și a normelor de igienă.  

 Impactul asupra mediului va fi nesemnificativ, având în vedere că organizarea de șantier nu va fi 

amplasată în zone naturale.  

În ceea ce privește traficul de șantier, se vor lua următoarele măsuri:  

• Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în staţionare;  

• Curăţarea eficientă a vehiculelor la ieşirea din şantier, umezirea drumurilor, a căilor de acces în 

şantier, respectiv a zonei în care se descarcă materialele de construcţii; 

• Acoperirea mijloacelor de transport ce intră sau ies din şantier;  

• Amenajarea traseelor din şantier, asfel încât să nu se producă derapaje, noroi, băltire de apă, etc; 

• Utilizarea de vehicule şi utilaje circulante pe drumurile publice, conforme cu standardele de 

emisii, cu reviziile tehnice realizate la zi; adaptarea limitei de viteză în interiorul şi în jurul 

şantierului; 

• Realizarea lucrărilor de refacere a zonelor afectate de execuţia investiţiei, de aducere a terenului 

neconstruit la starea iniţială, sau la o stare care să permită utilizarea ulterioară fără a fi 

compromise funcţiile ecologice naturale. Se vor realiza lucrări  de eliberare a amplasamentului de 

construcţiile/ amenajările temporare, nivelarea/ compactarea terenului, executarea de plantări în 

vederea amenajării de spaţii verzi. 

 



MEMORIU DE PREZENTARE                                  SPITAL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ 
 

48 

 
11. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA 

INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN 

MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE 

La finalizarea investiției se vor lua următoarele măsuri, astfel:  

- Deșeurile din construcții se vor valorifica/elimina prin societăți autorizate;  

- Solul rezultat din excavații va fi utilizat ca material de umplutură pentru terenul din incintă sau 

refacerea drumurilor de acces; 

- Suprafețele de teren rămase libere vor fi reabilitate prin așternerea stratului de sol vegetal 

decopertat și restaurarea naturală. 

La încetarea activității titularul proiectului va notifica autoritățile competente pentru protecția 

mediului și va obține actele de reglementare necesare, cu respectarea OUG 195/2005 privind protecția 

mediului, cu modificările și completările ulterioare. 

La finalizarea lucrărilor de construcţie, antreprenorul are obligaţia reconstrucţiei ecologice a 

terenurilor ocupate temporar sau afectate. Zonele afectate de lucrările de construcţie vor fi reabilitate prin 

ecologizare, stabilizarea solului, aşternerea de pământ vegetal, plantare vegetaţie specifică zonei. 

Lucrările de dezafectare vor fi urmate de lucrări de reconstrucţie ecologică a terenurilor afectate 

şi de refacere a morfologiei terenurilor, prin care habitatele şi speciile iniţiale să poată reveni, iar funcţiile 

ecosistemelor să fie restabilite similar situaţiei de dinainte de construcţie.  

 

12. ANEXE 

- Plan de încadrare în zonă; 

- Planuri de situație. 

 

13. BIODIVERSITATE ȘI INFORMAȚII DESPRE ARIILE NATURALE PROTEJATE DE 

INTERES COMUNITAR PREZENTE ÎN ZONA PROIECTULUI  

13.1. Descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes 

comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului  

Nu este cazul 

13.2. Numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar 

Nu este cazul 

13.3. Prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona 

proiectului 

Nu este cazul  

13.4. Se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru 

managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar  

Nu este cazul 



MEMORIU DE PREZENTARE                                  SPITAL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ 
 

49 

13.5. Estimarea impactului potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturalã 

protejatã de interes comunitar 

Nu este cazul 

13.6.  Alte informaţii prevăzute de legislația în vigoare 

Nu este cazul 

13.7. Metode utilizate pentru colectarea informațiilor privind speciile și habitatele de interes 

comunitar din zona  proiectului 

Nu este cazul 

13.8.  Concluzii 

Nu este cazul 

14. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU 

APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE INFORMAŢII, 

PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE 

14.1. Localizarea proiectului:  

Terenul studiat se află în intravilanul Municipiului Sibiu, strada Calea Şurii Mici, nr. F.N., şi este 

proprietatea domeniul public al Judeţului Sibiu, nefiind grevat de servitute, conform C.F. Sibiu nr. 

127759 - 191.800,00mp (arabil, teren neîmprejmuit), C.F. Sibiu nr. 125625 - 2.950,00mp (drum, teren 

neîmprejmuit) și CF nr. 125620 - 7500mp (teren neîmprejmuit). 

Se va respecta Avizul de gospodărire a apelor. 

14.1.1. Bazinul hidrografic 

Cursul de apă Rusciori – secțiunea Izvoare – afl. Cibin, prezintă o stare ecologică bună pe o 

lungime de 14 km și o stare ecologică moderată pe o lungime de 1 km. 

14.1.2. Curs de apă denumire și cod cadastral 

Bazinul hidrografic este cel al râului Olt (VIII-1), sub-bazinul râului Cibin (VIII-1.120) – pârâul 

Rusciori (VIII – 1.120.6):  

✓ lungimea (km) – 16;  

✓ suprafața bazinului hidrografic (km2) – 123;  

✓ altitudinea bazinului amonte (m) – 530;  

✓ altitudinea a bazinului aval (m) – 406;  

✓ altitudinea medie a bazinului (m) – 473;  

✓ panta medie (0/00) –7.  

În ceea ce privește regimul hidrologic al perimetrului cercetat, acesta este în strânsă 

interdependență cu condițiile climatologice, în primul rând cu precipitațiile și cu condițiile geologice.  

14.2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de 

suprafaţă 

 

Cursul de apă Rusciori – secțiunea Izvoare – afl. Cibin, prezintă o stare ecologică bună pe o 

lungime de 14 km și o stare ecologică moderată pe o lungime de 1 km  
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14.3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu 

precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz 

 

Nu este cazul 

 

 

15. CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. 292 PRIVIND 

EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ŞI PRIVATE 

ASUPRA MEDIULUI SE IAU ÎN CONSIDERARE, DACĂ ESTE CAZUL, ÎN 

MOMENTUL COMPILĂRII INFORMAŢIILOR ÎN CONFORMITATE CU PUNCTELE 

III-XIV. 

 

15.1. Caracteristicile proiectului 

a) Dimensiunea şi concepţia întregului proiect:  

 

Prezenta documentaţie analizează impactul asupra mediului pentru proiectul „CONSTRUIRE 

SPITAL CLINIC DE URGENŢĂ” , propus a fi amplasat în intravilanul Municipiului Sibiu, strada Calea 

Şurii Mici, nr. F.N., şi este proprietatea domeniul public al Judeţului Sibiu, nefiind grevat de servitute, 

conform C.F. Sibiu nr. 127759 - 191.800,00mp (arabil, teren neîmprejmuit), C.F. Sibiu nr. 125625 - 

2.950,00mp (drum, teren neîmprejmuit) si CF nr. 125620 - 7500mp (teren neîmprejmuit). 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 206/30.05.2019 a fost aprobată documentația Plan Urbanistic 

Zonal și Regulament Local de Urbanism – Construire spital clinic de urgență, în Sibiu, Calea Șurii Mici 

fn. 

Prin proiect se propune realizarea unei construcţii noi de spital cu o structură formată din 805 

paturi de spitalizare continuă (185 paturi de spitalizare continuă pentru copii  şi 620 paturi de spitalizare 

continuă pentru adulţi) şi 90 paturi spitalizare de zi (40 paturi spitalizare de zi pentru copii şi 50 paturi 

spitalizare de zi pentru adulţi). 

Proiectul propus „CONSTRUIRE SPITAL CLINIC DE URGENŢĂ” va include servicii pentru 

adulți, dar și pentru copii, cu următoarea structură funcțională prezentată în tabelul de mai jos:  

Terenul studiat se află în intravilanul Municipiului Sibiu, strada Calea Şurii Mici, nr. F.N., şi este 

proprietatea domeniul public al Judeţului Sibiu, nefiind grevat de servitute, conform C.F. Sibiu nr. 

127759 - 191.800,00mp (arabil, teren neîmprejmuit), C.F. Sibiu nr. 125625 - 2.950,00mp (drum, teren 

neîmprejmuit) si CF nr. 125620 - 7500mp (teren neimprejmuit). Terenul nu este situat în zona protejată, 

fiind o zonă declarată de interes public. 

 Folosința actuală a parcelei este de teren arabil, neîmprejmuit. Terenul este inclus in zona fiscală 

„C”. 

 Destinația este ISm / Instituții și servicii medicale, stabilită prin PUZ Construire Spital Clinic 

Județean de Urgență Sibiu, aprobată prin H.C.L. 206/2019. 
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Bilanţ teritorial 

Total teren…............………………..……………………………............191.800,00 mp 

Total suprafata construita propusa cladire principala..................................20.542,60 mp 

Total suprafata desfasurata propusa cladire principala............................ .114.966,90 mp 

Total suprafata construita propusa totala( constructie principala+anexe) 

......................................................................................................................22.412,60 mp 

Total suprafata desfasurata propusa( constructie principala+anexe) 

......................................................................................................... …......116.566,90 mp 

Coeficienții de ocupare a terenului: 

POT = 11.5% 

CUT = 0,61 

Platforma deșeuri menajere = 198,0 mp 

Platformă deșeuri medicale = 198,0 mp 

Circulatii pietonale = 12.218,30 mp 

Circulatii auto = 21.765,70 mp 

Circulatii auto parcaje – 965 locuri de parcare= 12.598 mp 

Spaţii verzi = 122.470,7 mp 

 

Spitalul va dispune și de spitalizare de zi, cu un număr de paturi aferent:  

- Spitalizare de zi pentru adulți – 50 paturi; 

- Spitalizare de zi pediatrie – 40 paturi. 

De asemenea, spitalul va avea și următoarele funcțiuni:  

- Farmacie; 

- Blocuri operatorii; 

- Unitate de transfuzie sanguină; 

- Serviciul de anatomie patologică 

a. Histopatologie 

b. Citologie 

c. Prosectură; 

- Laboratoare: laborator de analize medicale, laborator radiologie și imagistică medicală, laborator 

medicină nucleară, laborator explorări funcţionale, laborator angiografie coronariană şi periferică 

şi implant stimulatoare cardiace, laborator de cercetare invazivă şi non-invazivă în domeniul 

patologiei cardiace şi vasculare la adulţi; 

- Serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

- Compartiment endoscopie; 

- Ambulatoriu integrat adulţi care va include cabinete de: medicină internă, cardiologie, ORL, 

oftalmologie, chirurgie generală/chirurgie toracică, obstetrică-ginecologie, neurologie, ortopedie 

şi traumatology, dermato-venerologie, hematologie,  endocrinology, urologie, gastroenterology, 

nefrologie, neurochirurgie, recuperare, medicină fizică şi balneologie/reumatologie, chirurgie 

plastică, microchirurgie reconstructive, alergologie şi imunologie clinică, chirurgie orală şi 

maxilo-facială,  chirurgie vasculară, psihiatrie, chirurgie cardio-vasculară, diabet, nutriţie şi boli 

metabolice, psihologie; 
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- Ambulatoriu integrat pediatrie cu următoarele cabinete: pediatrie, chirurgie, chirurgie plastic, 

endocrinologie, diabet zahart, nutriţie şi boli metabolice, gastroenterology, nefrologie, 

reumatologie, cardiologie, psihologie, psihiatrie, dermatologie, alergologie şi imunologie clinică, 

oftalmologie, ORL, neurologie, recuperare, medicină fizică şi balneologie, hemato-oncologie, 

stomatology, laborator studiul mersului, ginecologie pediatrică;  

- Ambulatoriu de specialitate – stomatologie care include: cabinete odontologie, cabinete 

ortodonţie-pedodonţie, cabinete proteică, cabinete stomatologie urgenţe, cabinete propedeutică,  

laboratoare tehnică dentară, laborator radiologie dentară 

Obiectivul de investiții prevede şi realizarea unui Heliport care să deservească spitalul.  

STRUCTURA  

Din punct de vedere constructiv, soluţia propusă este formată din 4 corpuri cu formă de bară (corp 

A, corp B, corp C şi corp D) unite printr-un corp de legătură care se desfăşoară pe direcţia nord-vest – 

sud-est. Corpurile de tip bară au un regim de înălţime S+P+5E, în timp ce corpul de legătură are un regim 

de înălţime S+P+3E. 

 

ACCESUL  

Din punct de vedere al intrărilor în spital, acestea se fac în mare parte, prin corpul de legătură şi sunt 

prezentate mai jos: 

3. Accese principale: 

- cele două intrări principale ale spitalului sunt situate pe laturile sudică şi nordică a corpului de 

legătură – o intrare pentru pacienţii adulţi şi o intrare pentru pacienţii copii;  

- o intrare separată pe latura nordică a corpului de legătură pentru accesul în secţia de boli 

infecţioase pediatrie; 

- o intrare separată pentru polul mama şi copilul situată pe latura vestică a corpului de legătură 

între corpul B şi corpul C;  

Aceste accese sunt utilizate pentru: 

- accesul către Serviciul Ambulator integrat şi serviciul de Radiologie, care dispun de o recepţie 

proprie şi zone de aşteptare pentru pacienţi. 

- accesul către zona de internare a pacienţilor atât în unităţile de spitalizare continuă cât şi în 

unităţile de spitalizare de zi.  

- accesul vizitatorilor în spital. 

- accesul în zona de servicii conexe de tipul: spaţii comerciale, restaurant, cafenea, capelă, zonă 

bancomante, etc. 

4. Alte accese în clădire: 

- Acces către Unitatea de primiri urgenţe adulţi situată pe latura estică a corpului  B;  

- Acces către Unitatea de primiri urgenţe copii situată pe latura estică a corpului  C;  

- Acces către zona universitară situată pe latura vestică a corpului de legătură între corpul B şi 

corpul C; 

- Acces către zona administrativă situată pe latura vestică a corpului de legătură între corpul B şi 

corpul C; 
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- Acces pentru livrarea materialelor către Farmacie, situat pe latura vestică a corpului de legătură, 

între corpul C şi corpul D; 

- Acces pentru pacienţii şi personalul departamentului de Medicină nucleară situat pe latura nordică 

a corpului C, la susbol; 

- Accese către vestiarele pentru personal şi studenţi situate în subsolul corpului A şi în subsolul 

corpului D. Intrările sunt situate pe latura sudică a corpului D şî pe latura nordică a corpului A;  

- Acces pentru personalul restaurantului şi pentru materiale situată pe latura nordică a corpului A;  

- Acces pentru serviciul de Prosectură în subsolul corpului D pe latura nordică. Acesta va fi utilizat 

pentru eliberarea decedaţilor; 

- Cale de acces (tip stradă) utilizată pentru logistica spitalului situată pe latura vestică a corpului 

de legătură. Aceasta va fi fi utilizată pentru: 

• Livrări materiale către depozitul central; 

• Livrări materiale către bucătăria spitalului (bucătăria pediatrie şi bucătăria adulţi)  

• Livrări materiale către spălătorie; 

• Livrări materiale mentenaţă; 

• Eliminarea deşeurilor; 

• Acces personal. 

 

 FUNCȚIUNI 

Pe lângă acestea, s-au ţinut cont de punctele ce urmează pentru diferitele tipologii de funcţiuni:  

Saloanele şi rezervele  

- sunt luminate natural; 

- paturile sunt aşezate paralel cu frontul ferestrei şi distanţele dintre paturi sunt de minim 80  

cm, distanţa între pat şi peretele exterior este de minim 80 cm; 

- înălţimea minimă a saloanelor este de 2.80 m; 

- saloanele şi rezervele simple sunt dotate cu paturi electrice şi noptiere cu măsuţă rabatabilă;  

- saloanele şi rezervele de ATI şi din secţiile speciale sunt dotate cu paturi conforme cu 

funcţiunea specială a acestora; 

- sunt prevăzute cu reţea de gaze medicale cu următoarele tipuri de gaze: în saloane sunt 

prevăzute console de gaze conţinând aer comprimat, vacuum şi oxigen;  

- reţea electrică de rezervă; 

- reţele de curenţi slabi: sistem de alarmare asistentă, sistem de voce-date, sistem de alarmare 

la incendiu, sistem telemedicină, sisteme de supraveghere video acolo unde este cazul, 

sisteme audio; 

- iluminat economic şi cu o intesitate de culoare specifică spaţiului medical, automatizată; 

- sistem HVAC specific spaţiului medical şi nevoilor pacientului;  

- grupurile sanitare sunt dotate cu obiecte sanitare uşor de întreţinut speciale pentru pacienti cu 

diabilitaăţi, cu accesorii speciale pentru sprijinul pacienţilor bolnavi. 

Saloanele de ATI 

- saloanele sunt luminate cu 5 tipuri de iluminat (iluminat de tip LED direct pentru examinare 

pacienţi montat pe tavan; iluminat de tip LED direcţionabil pentru examinare montat în 
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apropierea patului sau a incubatorului; iluminat de tip LED pentru vizitatori - montat pe tavan 

sau perete, direcţionabil spre zona de şedere; iluminat de tip LED ambiental cu lumină 

indirectă, montat pe pereţi sau tavane; iluminat pentru intervenţii cu temperatură de culoare 

3000K) 

- saloanele sunt dotate cu următoarele tipuri de gaze medicale: iNO, CO2, He, protoxid, O2, aer 

medical, vacuum; 

- pardoselile sunt de tip podele absorbante de sunet; 

- uşile se vor deschide automat, vor fi dotate cu geam care va fi dotat cu sistem de obturare a - 

clasă de curăţenie ISO 8; 

- sisteme de monitorizare şi alarmare pe toate circulaţiile, cu monitoare pentru semnele vitale 

în toate colţurile, telefonie IP, teleICU, sistem tip telesurveillance, sistem video calling, 

sistem informatic ICCA; 

- s-a prevăzut un calculator - cu cititor de cod bare integrat în sistemul de operare şi de arhivare 

pentru fiecare pacient; un dulap cu consumabile pentru fiecare încăpere. 

Cabinetele, birourile şi spaţiile dedicate personalului medical  

- reţea electrică de rezervă; 

- reţele de curenţi slabi: sistem central de supraveghere acolo unde este cazul, sistem de voce-

date, sistem de alarmare la incendiu, sistem telemedicină, sisteme de supraveghere video 

acolo unde este cazul, sisteme audio; 

- iluminat economic şi cu o intesitate de culoare specifică spaţiului medical, automatizată; 

- sistem HVAC specific spaţiului medical şi nevoilor din spaţiul respectiv;  

- lavoar legat la reţeaua uzuală de apă şi canalizare, în funcţie de specificul sălii.  

Sălile de tratamente şi de intervenţii 

- reţea de gaze medicale cu următoarele tipuri de gaze: aer comprimat, vacuum şi oxigen; 

- reţea electrică de rezervă; 

- reţele de curenţi slabi: sistem de voce-date, sistem de alarmare la incendiu, sistem 

telemedicină, sisteme de supraveghere video acolo unde este cazul, sisteme audio;  

- iluminat economic şi cu o intesitate de culoare specifică spaţiului medical automatizată; 

- sistem HVAC specific spaţiului medical şi nevoilor din spaţiul respectiv;  

- spălător medical cu apă sterilă sau lavoar legat la reteaua uzuală de apă şi canalizare, în funcţie  

de specificul sălii. 

Sălile de operaţii 

Sălile de operaţii sunt propuse de două tipuri: septice şi aseptice, cele septice vor fi separate de 

cele aseptice printr-un filtru - prin care se va face şi aporvizionarea cu materiale şi accesul pacienţilor 

sau a personalului medical.  

Se vor prevedea următoarele categorii de săli de operaţii:  

- Săli de operaţie din clasa de risc B - echivalent ISO 5; 

- Săli de operaţie din clasa de risc C - echivalent ISO°7. 

În sălile de operaţii se vor asigura următoarele tipuri de gaze medicale:  

- oxigen medical; 

- aer comprimat medical - 4 bar; 
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- vacuum medical; 

- argon; 

- dioxid de carbon medical. 

În sălile de operaţii pentru instalaţiile electrice de alimentare a consumatorilor s -au luat 

următoarele măsuri suplimentare de protectie: 

- întreruperea automată a alimentării; 

- realizarea de legături echipotenţiale; 

- limitarea tensiunii de atingere; 

- utilizarea dispozitivelor diferenţiale de înaltă sensibilitate;  

- alimentarea cu schemă IT de înaltă sensibilitate; 

- separarea electrică individuală. 

În sălile de operaţii s-au prevăzut următoarele instalaţii de cureţi slabi: 

- instalaţii electrice de monitorizare şi control acces;  

- instalaţii de automatizare uşi; 

- instalaţii de cablare structurată/supraveghere, TV şi voce date;  

- instalaţii de alarmare asistentă; 

- sistem de telemedicină; 

- instalaţii electrice alarmare la incendiu. 

 Echipamentul de ventilaţie şi aer condiţionat este de tip descentralizat pentru a limita 

contaminarea şi gradul înalt de redundanţă. S-a propus o instalaţie de tip plafon filtrant pentru a se asigura 

tratarea uscată a temperaturii aerului din camere. Sălile de operaţie vor fi dotate cu echipament de 

climatizare cu flux laminar, inclusiv filtrare HEPA, individuale pentru fiecare sală. Întregul sistem de 

ventilaţii şi climatizare va fi automatizat. 

 Înălţimea minimă a tavanelor în sălile de operaţii este propusă de 3.00m. 

 

Circulaţii 

 Circulaţiile sunt de două tipuri verticale şi orizontale. Circulaţiile verticale sunt grupate în noduri 

de circulaţie verticală pentru eficientizarea suprafeţei şi al timpului de reacţie. Acestea sunt dimesnionate 

astfel încât să respecte normativele şi legislaţia în vigoare (inclusiv cea de evacuare în caz de incendiu).  

Circulaţiile orizontale sun propuse cu o lăţime minimă de 2.30m. Acolo, unde posturile de 

supraveghere sunt poziţionate pe circulaţie, acestea au minim 2.80m lăţime. Înălţimea minimă propusă 

este de 2.40m. 

De-a lungul circulaţiilor se vor amplasa reţelele principale de instalaţii. Dacă circulaţiile nu au 

ventilaţie naturală, atunci acestea vor fi dotate cu sistem de dezfumare.  

Circulaţiile verticale sunt dimensionate astfel încât să se poată face accesul cu targa, atât pe lifturi cât 

şi pe scările de evacuare. Dimensiunile şi numărul sunt determinate conform normativelor în vigoare. 

Farmacia 

Materialele farmaceutice se depozitează în farmacia centrală şi pe diferite secţii, folosindu -se 

sisteme centralizate, robotice. Distribuţia dinspre farmacia centrală spre secţii se va realiza şi printr -un 

sistem de poştă pneumatică. 

Laboratorul 
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Distribuţia dinspre laboratorul central spre secţii se va realiza printr-un sistem de poştă pneumatică. 

Mici nişe cu echipamente de analize rapide se vor instala în secţiile cu nevoi urgente: ATI, UPU, BO, 

etc.. 

Sterilizarea 

S-a propus un sistem de sterilizare centrală care deserveşte întregul spital. Circuitele curate şi 

murdare de acces către aceasta vor fi separate. Transportul se va realiza cu cărucioare speciale, închise 

care se vor curăţa şi dezinfecta în spaţiu special alocat, utilizându-se un echipamente special. 

Finisajele încãperilor de spital în care staţionează sau se deplasează bolnavii ori în care se 

desfăşoară activităţi medicale vor fi: lavabile, rezistente la dezinfectante, rezistente la decontaminãri 

radioactive (după caz), fãrã asperitãţi care sã reţinã praful, bactericide (în spaţiile aseptice), negeneratoare 

de fibre sau particule care pot rãmâne suspendate în aer, rezistente la acţiunea acizilor (în laboratoare şi 

săli de tratamente). 

Se interzice folosirea materialelor de finisaj care prin alcătuirea lor sau prin modul de punere în 

operă pot favoriza dezvoltarea de organisme parazite (artropode, acarieni, mucegaiuri) sau a substanţelor 

nocive ce pot periclita sănătatea omului. 

 

AMENAJĂRI EXTERIOARE 

Spaţiile verzi propuse în incintă însumează o suprafaţă de aproximativ 120.000 mp, din care o 

parte sunt spaţii verzi amenajate: scuaruri în jurul zonelor destinate parcării auto, un parc organizat la sol 

pentru pacienţi cu o suprafaţă calculată la nr de paturi care se încadrează între 10 şi 15mp/ pacient 

conform RGU şi NP015/97, precum şi aliniamente simple, perdele de vegetaţie în lungul circulaţiilor 

auto, însumând o plantaţie de 428 de arbori, cu rol de reducere a zgomotului în zonă. O mare parte din 

spaţiile verzi de la nivelul solului vor rămâne neamenjate în acestă etapă, ca vegetaţie spontană. Astfel, 

se respectă reglementarea din PUZ aprobat prin HCL 206/2019 prin care se solicită minim 20mp/pat 

pentru spaţii verzi.  

Spaţiile verzi amenajate propuse la nivelul solului vor fi  realizate ca zone de recreere, parcuri de 

folosință privată, incluzând spațiile verzi şi aleile de promenadă în aer liber rezervate pacienților.  

O altă zonă propusă pentru relaxarea pacienţilor dar şi a personalului se află la nivelul etajului 3 

în corpurile L1, L2 si L3, corpuri de legatură între corpurile A, B, C şi D, cu o suprafaţă însumată de 

aproximativ 3000 mp şi o înălţime de nivel generoasă cât să permită plantaţii de arbori şi arbuşti 

dimensiuni medii şi mari. Aceste zone sunt concepute ca nişte grădini interioare terapeutice senzoriale, 

de folosinţă privată, cu legatură directă din nodurile de circulaţie verticală şi cu posibilitatea de utilizare 

de toţi pacienţii spitalului. 

Prin destinaţie, importanţă şi suprafată utilă, clădirea este considerata de categoria de importanta 

B, clasa 1., fiind o cladire de categoria B.1 (social-culturala).  

SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE  

Sistemul de încǎlzire al Spitalului este un sistem multi-zonal, special proiectat şi dedicat fiecǎrei 

zone în funcţie de parametrii şi regimul de funcţionare. Pentru fiecare zonǎ existǎ un prim sistem de bazǎ 

(încǎlzire de gardǎ) care poate funcţiona autarh, fǎcând parte dintre consumatorii vitali alimentaţi prin 

grupul electrogen. Acest sistem, cu parametrii moderaţi (50/30oC), este alcǎtuit din douǎ trepte:  

1. – placǎ radiantǎ perimetrala cu robinet termostatat amplasatǎ pe parapet sub ferestre;  
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2. – element încǎlzitor radiant din beton armat cu circuit încǎlzitor înseriat cu 1.-), sistemul numit 

BKA (Beton Kern Aktievierung / activarea sâmburelui de beton). Acest sistem de încǎlzire interior este 

racordat la pompa de cǎldura a circuitului geotermic închis (uscat).  

Pentru fiecare zonǎ existǎ un al doilea sistem (de vârf) care funcţioneazǎ în corelare şi simultan 

cu sistemul de ventilare/climatizare ‚Aer-Apǎ’ (grinzi de rǎcire – H/C beams) sau respectiv „Totul Aer” 

(Sǎli de Operaţie sau ATI), dublat cu plafon sau pereţi radianţi, alimentat de la pompa de caldurǎ a 

circuitului deschis cu AC40/30oC). 

Pentru perioadele de vârf ale sezonului rece, temperatura poate fi ridicatǎ la 50oC cu ajutorul 

cazanelor cu condensaţie pe gaz metan cu tiraj forţat şi al pompelor de cǎldurǎ cu compresie (electrice) 

sau cu absorbţie (pe gaz). Acest circuit principal cu parametrii moderaţi (50/30oC) va alimenta în 

principal bateriile de încǎlzire cu Apǎ Caldǎ (AC50/30oC) ale Centralelor de Tratare a Aerului (CTA). 

O parte din cazane (ex. douǎ din patru) vor fi dotate cu arzoare mixte pentru siguranţǎ in caz de avarie. 

Rezerva este constituitǎ din maşinile cu absorbţie în modul „încǎlzire”. 

FLUIDE (GAZE) MEDICALE  

Proiectul prevede construirea de centrale pentru fluide, pentru următoarele tipuri:  

• oxigen  

• aer comprimat pentru uz medical 5 bar / 10 bar  

• aer comprimat pentru uz tehnic 5 bar / 10 bar  

• vacuum  

• gaze pentru anestezie  

• CO2 (dacă este necesar, de exemplu pentru laparoscopie sau incubatoare)  

De asemenea va fi instalat un aspirator de fluide medicale. Instalațiile de stocare şi reglaj vor fi 

amplasate în exterior, cu respectarea tuturor normelor de prevenire a exploziilor, accidentelor.  

SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT AL CLĂDIRII (BMS)  

Proiectul prevede sisteme de automatizare pentru toate utilajele, acestea vor avea sisteme de 

comunicație BACNET IP și se vor integra într-un dispecer general ce va funcționa pe o platformă de tip 

ARENA NX. In clădire va functiona un sistem de tip BMS (Building Management System) care va 

permite automatizarea instalațiilor de încălzire/răcire/ventilație dar ș i monitorizarea altor instalații în 

vederea optimizării funcționării acestora și economisirea de energie. 

Sistemul BMS este format din trei nivele ierarhice:  

➢ Nivelul 1 - Echipamente de câmp și echipamente de acționare.  

➢ Nivelul 2 - Stații de automatizare pentru instalațiile HVAC (centralele de tratare a aerului). Aceste 

stații de automatizare pot fi utilizate foarte simplu și pentru integrarea altor sisteme decât cele 

HVAC, în sistemul de conducere centralizată a cladirii: instalații sanitare, instalații de desfumare, 

tablouri electrice pentru alimentarea generală, tablouri principale, etc.  

➢ Nivelul 3 – Unitatea centrală pentru dispecerizare.  

Dispeceratul general, numit în continuare BMS va îndeplini următoarele funcții generale: 

management de rețea, interfața operator, sistem de afișare în mod grafic, sistem de achiziție de date și 

istoric de evenimente, management-ul alarmelor, generare de rapoarte. 

INSTALAȚII AUXILIARE 

Instalaţia de control acces / prevenire efracţie  
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Prin instalarea sistemului de control acces se realizează managementul centralizat și local al intrărilor 

și ieșirilor dintr-o locație, astfel se permite cunoașterea permanentă a numărului de persoane aflate în 

incinta unei clădiri.  

Distribuție semnal TV (CATV)  

S-au prevăzut prize pentru semnalul TV respectiv semnalul HDMI în toate locurile necesare, conform 

destinației spațiilor: cabinete de consultatii, saloane, spatiile de așteptare cât și în zonele de recepții, 

birouri. 

Instalaţia de televiziune în circuit închis 

Toate zonele, coridoarele, traseele, uşile de acces şi camerele / saloanele importante pot fi 

monitorizate permanent prin camerele de luat vederi conectate la Dispecerul central (Postul de Paza) . 

Instalaţia de cablare structurata voce-date (retele informatice interne si externe)  

Proiectul prevede un sistem de cablare structurată pentru transmisii voce și date care va asigura  

conectarea la rețeaua locala, intranet sau internet. 

Instalaţia de adresare publica (‚public address’)  

In toate camerele, zonele, traseele de evacuare importante se află difuzoare de adresare/avertizare 

publicǎ în caz de necesitate, controlate și accesabile doar de la Posturile special concepute: Pompieri, 

Post de Pază, Director General / Manager, Serviciul Tehnic. 

Instalaţia de urmǎrire, monitorizare si stocare date pacienţi  

Pentru facilitarea accesul la date medicale de specialitate, fișe medicale, buletine de analize, 

computerele și telefoanele mobile ale medicilor care primesc acces sunt echipate cu o aplicaţie care 

permite accesul în timp real la toate datele relevante privind starea fiecărui pacient.  

Instalație apelare medicală 

Cu ajutorul sistemului de apel medical, pacientul/persoana asistată poate lua legătura cu personalul 

de îngrijire pentru a transmite de ex. informații referitoare la starea curentă de sănătate. 

CENTRUL ENERGETIC (‘ENERGY CENTER’)  

Centrul Energetic este conceput cu scopul de a grupa și interconecta principalele surse de energie si 

fluide cu principalii consumatori de mare putere:  

➢ Energie electrica: racordul de medie tensiune, postul de transformare, grupurile electrogene, 

tabloul general de distributie, compensarea factorului de putere, tabloul de siguranta, dispeceratul 

central al cladirii, centrala de incendiu (FC) si sistemul de conducere si gestiune centralizat 

(BMS)  

➢ Apa rece : racordul principal de apa, rezervorul tampon si statia de ridicare a presiunii, 

rezervoarele cu apa pentru stingerea incendiilor si grupurile de pompe de incendiu cu retelele si 

hidrantii aferenti 

➢ Apa calda de consum : sistemul de preparare in trei trepte de temperatura alimentat in ordine de 

: apa de racire a chillerelor (2 chillere racite cu apa in circuit inchis), agentul termic solar (2000 

m2 suprafata de captare), agentul termic AC80/60 de la cazanele cu arzatoare mixte gaz-lichid  

➢ Agentii termici de incalzire/racire AC45, AC70, AC80 si AR15, AR7 din :  

- Foraje geotermice deschise 10 unit x 10m3/h apa la T = 15oC cu 2 pompe de caldura a 0,5 

MW  

- Foraje geotermice inchise 200 unit x 5kW apa cu T = 15/10oC cu 2 pompe de caldura a 0,5 

MW  
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- Captare solara cu panouri termice plane ( Sc = 2000 m2 ) AC80, AC45  

- Cazane in condensatie 3 x 0,9 MW  

- Cazane AC80/60 cu arzator mixt 3 x 2MW  

- Masini de frig cu compresie racite cu aer in HP 4 x 1,5 MW  

- Masini de frig cu compresie racite cu apa 2 x 1,5 MW  

- Turnuri de racire evaporative inchise 2 x 2,3 MW  

- Masini de frig cu absorbtie racite cu apa 4 x 1,75 MW  

- Turnuri de racire evaporative deschise 4 x 3,5 MW  

Proiectul prevede realizarea a două platforme de deșeuri:  

➢ Platformă deșeuri menajere = 198,0 mp  

➢ Platformă deșeuri medicale = 198,0 mp 

Depozitele temporare sunt dotate cu acces la apă rece (robinet) şi sifon de pardoseală pentru a putea fi 

igienizate. Încăperile sunt încuiate, la acestea având acces doar personalul responsabil.   

Condiţiile de stocare temporară a deşeurilor rezultate din activitatea medicală trebuie să 

îndeplinească normele de igiena în vigoare. Durata stocării temporare nu trebuie să depășească perioada 

de 48 h (în cazul asigurarii temperaturii de 4 0C se pot depozita max. 7 zile - în cazul deşeurilor care au 

şi caracter infecţios). 

 

b) Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate 

În zona studiată, au fost aprobate sau sunt în curs de aprobare proiecte de zone rezidențiale.  

c) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii 

Resursele naturale folosite pe perioada de realizare a proiectului vor consta în agregate minerale, 

piatră brută, piatră spartă, nisip care vor fi achiziționate din surse autorizate. 

d) Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate 

 

In etapa de execuție vor rezulta următoarele tipuri de deșeuri:  

➢ deșeuri menajere si asimilabile; 

➢ deșeuri inerte; 

➢ uleiuri uzate; 

➢ textile contaminate; 

➢ deșeuri metalice; 

➢ deșeuri de anvelope uzate, filtre de ulei, baterii și acumulatori, etc; 

➢ nămoluri de la fose septice/bazine vidanjabile din organizarea de șantier;  

 

Antreprenorul va amenaja o platformă special destinată colectării şi gestionării tuturor tipurilor 

de deşeuri ce vor rezulta în urma execuţiei lucrărilor, prevăzută cu pubele, containere şi recipienţi special 

destinaţi depozitării temporare a deşeurilor. 
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Codul 

deșeului 

Denumirea deșeului Starea fizică 

(Solid- S, 

Lichid – L, 

Semisolid-SS) 

Managementul deșeurilor 

20 01 01 

20 01 02 

20 01 08 

20 03 01 

Deșeuri municipale și 

asimilabile, inclusiv 

fracțiuni colectate separat 

S Se vor valorifica/elimina prin societăți 

autorizate pe bază de contract 

15 01 01 

15 01 02 

15 01 04 

15 01 07 

Deșeuri de ambalaje 

(hârtie și carton, 

materiale plastice, 

metalice, sticlă) 

S 

S 

S 

S 

Se vor valorifica/elimina prin societăți 

autorizate pe bază de contract 
 

17 01 07 Deşeurile de materiale de 

construcţie 

S Vor fi colectate în containere şi vor fi 

valorificate şi eliminate prin societăţi 

autorizate. Pot fi folosite pentru: 

• valorificare locală în pavimentul 

drumurilor de exploatare; 

• depunere în gropile de împrumut 

ajunse la cota finală de exploatare; 

• utilizarea ca material de acoperire 

intermediară în cadrul depozitelor de 

deşeuri utilizate în zonă. 

17 02 01 Deşeuri de lemn S Se vor valorifica prin societăți 

autorizate. 

20 03 04 Nămoluri din fosele 

septice/bazine 

vidanjabile/separatoare 

SS Se vor vidanja şi transporta de către 

operatori autorizaţi în staţii de epurare 

din proximitate. 

13 05 02* Nămoluri de la 

separatoarele ulei/apa 

SS Se vor vidanja şi transporta de către 

operatori autorizaţi în staţii de epurare 

din proximitate. 
Notă:  

- codificarea deșeurilor s-a realizat în conformitate cu Lista cuprinzând deșeurile, din Anexa 2 a H.G. 

856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv 

deșeurile periculoase 

- deșeurile notate cu asterisc (*) sunt considerate deșeuri periculoase. 

- Solid- S, Lichid – L, SS- semisolid 

 

În perioada de funcționare a spitalului, suplimentar față de etapa de execuție  se vor genera și  deșeuri 

periculoase medicale:  

- 18 01 01 obiecte ascuțite  (cu excepția 18 01 03*); 

- 18 01 02 fragmente și organe umane, inclusiv recipiente de sânge și sânge (cu excepția 18 01 

03*); 

- 18 01 03* deșeuri ale căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind 

prevenirea infecțiilor; 
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- 18 01 04 deșeuri ale căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind 

prevenirea infecțiilor; 

- 18 01 06* chimicale constând din sau conținând substanțe periculoase; 

- 18 01 06* chimicale constând din sau conținând substanțe periculoase; 

- 18 01 07 chimicale, altele decât cele specificate la 18 01 06* 

- 18 01 08* medicamente citotoxice și citostatice 

- 18 01 09 medicamente, altele decât cele specificate la 18 01 08 

18 01 10* deșeuri de amalgam de la tratamentele stomatologice 

 

Planul de gestionare a deșeurilor 

Deşeurile rezultate în urma activităților din spital sunt de două tipuri: deşeuri periculoase 

(medicale) şi deşeuri nepericuloase (menajere). Codurile de culoare ale ambalajelor în care se colectează 

deşeurile sunt: galben pentru deşeurile periculoase (infectate, înţepătoare-tăietoare, anatomo-patologice) 

şi negru pentru deşeurile nepericuloase (asimilabile celor menajere); pentru deşeurile infecţioase şi 

tăietoare-înţepătoare se foloseşte pictograma « Pericol biologic ». 

 Deşeurile, atât medicale cât şi menajere, se colectează la locul producerii lor şi sunt transportate, 

de câte ori recipientul special pentru fiecare tip de deşeu se umple, la zona de depozitare temporară de 

deşeuri situată la fiecare nivel al clădirii. Aceasta este separată pentru cele două tipuri de deşeuri, este 

dotată cu acces la apă şi cu canalizare. Aici se păstrează până ce vor fi transportate la sfârşitul fiecărei 

zile către zona de depozitare temporară situată în incinta spitalului, de unde acestea sunt preluate de către 

mijloacele auto ale societăţii specializate.  

Circuitul deşeurilor periculoase (medicale): deşeurile tăietoare/înţepătoare se colectează în cutii speciale 

din material rezistent la acţiuni mecanice, prevăzute cu un capac etanş care permite doar introducerea 

deşeurilor fără a permite scoaterea lor; deşeurile anatomo-patologice se colectează în cutii speciale. 

Aceste deşeuri se colectează separat la locul de producere şi se depozitează intermediar în spaţiul exterior 

anume destinat din incinta spitalului, urmănd apoi să fie transportate în vederea eliminării finale de către 

mijloacele de transport ale societăţii specializate. 

Circuitul deşeurilor nepericuloase (menajere): Se colectează în coşuri de gunoi prevăzute cu saci negri, 

se înlocuiesc de câte ori este nevoie. Se depozitează intermediar în pubele neinscripţionate în spaţiul 

situat la fiecrae etaj şi la sfârşitul fiecărei zile sunt transportate la zona de deşeuri situată în incinta 

spitalului de unde deşeurile sunt ridicate de către mijloacele de transport ale firmei de salubritate. 

 

Se vor respecta următoarele măsuri: 

- deșeurile vor fi colectate selectiv, pe categorii, în recipienți adecvați. Recipienții vor fi etichetați 

cu codul corespunzător deșeului stocat, 

- în cadrul organizării de șantier se vor amenaja spații corespunzătoare, impermeabilizate, pentru 

stocarea temporară pe categorii a deșeurilor, 

- deşeurile menajere se vor depozita în containere tip europubelă care vor fi predate către firma de 

salubritate din zonă, 

- se interzice amestecul diferitelor categorii de deșeuri periculoase, precum și al deșeurilor 

periculoase cu deșeuri nepericuloase, 
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- evidența și gestionarea deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 856/2002 privind 

evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile 

periculoase, 

- toate categoriile de deșeuri generate vor fi valorificate/eliminate prin operatori autorizați în acest 

sens, 

- transportul deșeurilor se va realiza cu respectarea H.G. nr. 1061/2008  privind transportul 

deseurilor periculoase si  nepericuloase pe teritoriul României,  

- se va respecta Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- se va respecta O.M.S 1226/2012 Norma tehnică privind gestionarea deșeurilor rezultate din 

activități medicale; 

- se vor respecta condițiile de refacere a cadrului natural în zonele de depozitare a materialelor de 

constructie; 

- întreținerea instalațiilor, utilajelor și autovehiculelor folosite în activitatea de construcție și 

întreținere a drumurilor se efectuează numai în locuri amenjate, de către personal specializat, la 

fel și alimentarea cu carburanți și lubrifianți a acestora; 

- deșeurile refolosibile (materialele rezultate din demolări, decapări, deșeurile de mixtură asfaltică) 

se vor recicla prin integrarea lor, în măsura posibilităților, în lucrările de drumuri, în conformitate 

cu încercările de laborator; 

- se vor elabora și aplica planuri, strategii de management și proceduri medicale care să prevină 

producerea de deșeuri medicale periculoase sau să reducă pe cât posibil cantitățile produse;  

- se va elabora și aplica planul propriu de gestionare a deșeurilor rezultate din activitățile medicale; 

- recipientul în care se face colectarea și care vine în contact direct cu deșeurile periculoase 

rezultate din activități medicale este de unică folosință și se elimină odată cu conținutul ; 

- se va evita acumularea unor cantități mari de deșeuri farmaceutice (de exemplu: medicamente 

expirate), acestea se pot returna, pe baza unui contract, farmaciei sau depozitului de produse 

farmaceutice în vederea eliminării finale; 

- se va asigura instruirea și formarea profesională continuă pentru angajați cu privire la gestionarea 

deșeurilor medicale, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. 

 

e) Poluarea şi alte efecte negative 

Prin respectarea proiectului tehnic și a măsurilor de reducere a impactului asupra factorilor de 

mediu va determina efecte negative de scurtă durată, pe perioada de execuție a lucrărilor de construcție.  

 

Măsuri de reducere a impactului asupra populaţiei și sănătății umane 

Se propun următoarele măsuri de reducere a impactului: 

- reducerea la minimul necesar al timpilor de funcționare al utilajelor; 

- reducerea vitezei de deplasare a utilajelor pe drumurile de acces și pe amplasamentul proiectului; 
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- revizii periodice ale utilajelor și echipamentelor pentru încadrarea în limitele admise pentru 

nivelul de zgomot și vibrații; 

- protecţia şi semnalizarea adecvată a organizării de şantier şi interzicerea accesului în incintă 

pentru persoanele neautorizate; 

- respectarea indicatorilor urbanistici și a regimului de înălțime al clădirilor aprobat;  

- se vor asigura spații verzi cu o suprafață minimă de 20 mp /pat. 

 

Măsuri de diminuare a impactului asupra solului și a folosinței terenului:  

În vederea evitării poluării solului se vor respecta următoarele:  

- amenajarea unor spații corespunzătoare, dotate cu recipienți adecvați pentru colectarea și stocarea 

temporară pe categorii a deșeurilor generate în perioada de execuție; deșeurile se vor 

valorifica/elimina prin societăți autorizate;  

- se interzice deversarea pe sol a uleiurilor uzate, a combustibililor, apelor uzate neepurate 

- se vor utiliza doar căile de acces și zonele de parcare stabilite pentru utilajele de lucru;  

- depozitarea substanţelor periculoase se va face pe platforme special amenajate, în scopul 

protejării solului de scurgeri accidentale şi infiltraţii; 

- evitarea amplasării directe pe sol a materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate în urma 

lucrărilor; 

- stocarea şi utilizarea substanţelor toxice (carburanţi şi lubrifianţi necesari pentru funcţionarea 

echipamentelor; vopsea şi diluant pentru marcarea autostrăzii) va fi corespunzătoare (se va realiza 

în locuri asigurate, ferite de acces public şi în rezervoare potrivit reglementarilor specifice pentru 

fiecare compus); 

- platformele, parcările, arterele de trafic rutier și pietonal se vor proteja prin acoperire cu 

beton/asfaltare/dalare; 

- la transportul solului necesar pentru amenajarea zonelor verzi, se va institui o procedură de verificare 

a furnizorului astfel încât solul adus în amplasament să nu provină de pe terenuri sau din surse 

contaminate;  

- zonele libere reglementate ca zone verzi în înteriorul parcelei vor fi întreținute corespunzător. 

 

Măsuri de diminuare a impactului asupra calității și regimului cantitativ al apei  

Având în vedere impactul potențial asupra calității și regimului  cantitativ al apei se propun 

următoarele măsuri pentru diminuarea impactului în timpul executării lucrărilor:  

- se vor respecta prevederile avizului de gospodărire a apelor;  

- depozitarea de materiale, deșeuri sau staționarea utilajelor în zonele de protecție și albiile 

cursurilor de apă este interzisă;  

- orice evacuare direct de ape uzate în apele de suprafață este interzisă; 

- se vor lua toate măsurile pentru retragerea utilajelor în caz de ape mari și a evitării poluării 

accidentale a resurselor de apă de subteran; 
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- platformele de lucru şi suprafeţele de depozitare vor fi prevăzute cu sanţuri şi/sau rigole pereate 

pentru colectarea şi evacuarea apelor pluviale, în vederea reducerii turbidităţii apelor de suprafaţă 

şi pentru a evita ca particule fine să fie evacuate pe terenurile din vecinătate şi să influenţeze 

morfologia terenurilor, apele pluviale colectate vor fi preepurate în decantoare, iar nămolul va fi 

transportat la cea mai apropiată staţie de epurare; 

- planurile de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale elaborate de Antreprenor vor include 

prevederi clare cu privire la riscurile, măsurile de prevenire şi măsurile de intervenţie aferente 

organizării de şantier și lucrărilor de execuție, construcții-montaj, în cazul apariţiei unor poluări 

accidentale ale solului, apelor subterane şi apelor de suprafaţă; 

- organizarea de şantier se va  dota corespunzător cu materiale absorbante specifice pentru fiecare 

tip de material/substanţă care poate cauza poluare în urma unei gestionări necorespunzătoare;  

- platforma de întreţinere şi spălare a utilajelor trebuie să fie realizată cu o pantă suficient de mare, 

care să asigure colectarea apelor uzate rezultate de la spălarea utilajelor în bazine decantoare şi 

separatoare de produse petroliere; 

- apele uzate generate pe amplasament în perioada de funcţionare, se vor evacua la reţeaua de 

canalizare stradală, cu respectarea prevederilor HG nr. 352/ 2005 privind modificarea şi 

completarea HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în 

mediul acvatic a apelor uzate- NTPA 002-2005; 

- în perioada de funcţionare, apele uzate provenite de la unităţile sanitare, precum şi de la orice 

unităţi care, prin specificul lor, contaminează apele reziduale cu agenţi patogeni sau poluează cu 

substanţe chimice şi/sau radioactive se vor trata în incinta unităţilor respective, asigurându -se 

dezinfecţia şi decontaminarea, după caz, înainte de evacuarea în colectorul stradal; 

- reamenajarea canalului de desecare ANIF prin curățarea malurilor de vegetație și a radierului de 

sedimente astfel încat să rezulte panta de curgere necesară, de asemenea se va avea în vedere 

realizarea unei secțiuni de curgere corespunzătoare; reamenajarea canalului ANIF în scopul 

preluării apelor pluviale, se va efectua în urma proiectării tehnice astfel încât să nu genereze 

riscuri de inundații; 

- se va asigura un culoar de acces cu o lățime de minim 2 m pe latura de Vest a terenului, pen tru 

întreținerea canalului ANIF; 

- la evacuarea apelor pluviale preepurate în canalul ANIF, se vor asigura condițiile necesare pentru 

monitorizarea efluenților în scopul verificării respectării NTPA001/2005; 

- pentru că nivelul freatic e relativ ridicat în zona central – nord-estică a terenului, de acest lucru 

se va ține cont la fazele de proiectare ulterioare, la amplasarea construcțiilor;  

 

Măsuri de reducere a impactului asupra calității aerului și climei  

Se vor respecta următoarele: 

- limitarea vitezei de deplasare a vehiculelor grele pentru transportul materialelor; 

- utilizarea unor echipamente şi utilaje conforme din punct de vedere tehnic de înaltă performanță 

și soluții cu eficiență energetică ridicată; 
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- în perioadele lipsite de precipitaţii se va asigura umectarea drumurilor de acces în vederea 

reducerii emisiilor de particule şi încadrarea concentraţiilor în valorile limită prevăzute de 

legislaţia în vigoare; 

- transportul pământului, deşeurilor şi oricăror materiale care degajă praf se va realiza la nivel ul 

întregului proiect exclusiv cu autocamioane acoperite cu prelate (prelate pentru bene) în scopul 

reducerii emisiilor de particule; 

- curăţarea roţilor vehiculelor înainte de ieşirea din şantier pe drumurile publice;   

- utilajele de construcţie vor fi foarte bine întreţinute pentru a minimiza emisiile de gaze; 

- se va efectua inspecția tehnică periodică a utilajelor și a mijloacelor de transport ; 

- diminuarea la minimum a înălţimii de descărcare a materialelor care pot genera emisii de 

particule; 

- emisiile în aer rezultate de la centrala termică se vor încadra în prevederile O.M. 462/1993;  

- verificarea și întreținerea perioadică a instalațiilor de filtrare pentru funcționarea la parametri 

optimi, conform cărților tehnice și parametrilor proiectați;  

- păstrarea zonei verzi de protecție reglementată pe partea de Sud a parcelei, către artera de trafic Cl. 

Șurii Mici;  

- reglementarea arterelor de crculație se va efectua conform prevederilor PUZ și Studiului de trafic, 

astfel încât să fie asigurat un trafic fluid, iar emisiile de gaze de eșapament și de pulberi să fie 

minimizate;  

- pentru ferma didactică administrată de Colegiul Agricol Sibiu, se vor interzice depozitările de dejecții 

în incintă și se vor planifica activități sezoniere pentru dezinsecție și deratizare. 

 

Măsuri pentru protecția împotriva radiațiilor: 

- toate aceste echipamente se vor utiliza doar de personal specializat, instruit corespunzător, 

conform reglementărilor CNCAN; 

- se va verifica constant, pe baza unui plan de operare și întreținere, starea tehnică  a 

echipamentelor.  

 

Măsuri de diminuare a impactului generat de zgomot si vibraţii  

În timpul execuției lucrărilor de construcții și utilități, sursele de zgomot şi vibraţii sunt 

reprezentate de echipamentele necesare lucrărilor de construcții-montaj. Având în vedere că acestea 

trebuie să fie omologate, se consideră că zgomotele şi vibraţiile generate se găsesc în limite acceptabile, 

impactul situându-se în limite admise.  

Se propun următoarele măsuri: 

- oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate;  

- reducerea vitezei de circulaţie a vehiculelor grele pentru transportul materialelor, în special în 

zonele sensibile (localităţi şi arii protejate); 

- oprirea motoarelor vehiculelor în intervalele de timp în care se realizează încărcarea/descărcarea 

materialelor şi substanţelor; 

- desfăşurarea lucrărilor exclusiv pe timp de zi; 
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- respectarea SR 10009/2017 Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot; 

- montarea unor panouri fonoabsorbante, atunci când va fi cazul, respectiv în fronturile de lucru 

apropiate de zonele rezidențiale; 

- realizarea de perdele de vegetație cu rol de reducere a zgomotului și vibrațiilor;  

- în vederea amenajării unui heliport, la faza de proiect tehnic se vor identifica toate măsurile tehnice 

și organizatorice necesare pentru diminuarea nivelului de zgomot la nivelul receptorilor sensibili;  

- în cazul amplasării pe parcelă a unui heliport, se vor respecta reglementările și distanțele de 

siguranță impuse de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română; 

- pentru echipamentele aflate în exteriorul clădirilor (de ex. ventilații) se vor utiliza atenuatoare de 

zgomot; 

- achiziționarea şi utilizarea unor echipamente cu emisii de zgomot reduse;  

- agregatele vor avea un grad înalt de eficiențăa energetică, clasa A, și vor fi echipate cu kituri de 

reducere a zgomotului (kit "low noise"). 

Măsuri de reducere a impactului asupra biodiversității 

- eliminarea vegetației înalte mature este interzisă, cu excepția situațiilor în care aceasta reprezintă 

un pericol iminent pentru siguranța persoanelor sau bunurilor sau în care împiedică realizarea 

construcției; 

- pentru fiecare arbore matur tăiat în condițiile respectării PUZ se vor planta, în interiorul aceleiași 

parcele, minimum trei arbori; 

- se interzice plantarea unor specii care pot avea efecte negative asupra vegetație locale sau pot 

avea caracter alergen. 

 

15.2. Amplasarea proiectului 

 

a) utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor 

 Terenul studiat se află în intravilanul Municipiului Sibiu, strada Calea Şurii Mici, nr. F.N., şi este 

proprietatea domeniul public al Judeţului Sibiu, nefiind grevat de servitute, conform C.F. Sibiu nr. 

127759 - 191.800,00mp (arabil, teren neîmprejmuit), C.F. Sibiu nr. 125625 - 2.950,00mp (drum, teren 

neîmprejmuit) si CF nr. 125620 - 7500mp (teren neimprejmuit). Terenul nu este situat în zona protejată, 

fiind o zonă declarată de interes public. 

 Folosința actuală a parcelei este de teren arabil, neîmprejmuit. Terenul este inclus in zona fiscală 

„C”. 

 Destinația este ISm / Instituții și servicii medicale, stabilită prin PUZ Construire Spital Clinic 

Județean de Urgență Sibiu, aprobată prin H.C.L. 206/2019. 
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Bilanţ teritorial 

Total teren…............………………..……………………………............191.800,00 mp 

Total suprafata construita propusa cladire principala..................................20.542,60 mp 

Total suprafata desfasurata propusa cladire principala............................ .114.966,90 mp 

Total suprafata construita propusa totala( constructie principala+anexe) 

......................................................................................................................22.412,60 mp 

Total suprafata desfasurata propusa( constructie principala+anexe) 

......................................................................................................... …......116.566,90 mp 

Coeficienții de ocupare a terenului: 

POT = 11.5% 

CUT = 0,61 

Platforma deșeuri menajere = 198,0 mp 

Platformă deșeuri medicale = 198,0 mp 

Circulatii pietonale = 12.218,30 mp 

Circulatii auto = 21.765,70 mp 

Circulatii auto parcaje – 965 locuri de parcare= 12.598 mp 

Spaţii verzi = 122.470,7 mp 

 

b) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, 

inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia  

Resursele naturale folosite pe perioada de realizare a proiectului vor consta în agregate minerale, piatră 

brută, piatră spartă, nisip care vor fi achiziționate din surse autorizate. 

 

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone: 

1. Zone umede, zone riverane, guri ale râurilor 

Nu este cazul. 

 

2. Zone costiere şi mediul marin 

Nu este cazul. 

3. Zonele montane şi forestiere 

Nu este cazul. 

 

4. Arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internațional  

Nu este cazul 

 

5. Zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în 

conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei şi faunei sălbatice 

Nu este cazul 
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6. Zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului 

prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în 

care se consideră că există astfel de cazuri 

Nu este cazul 

 

7. Zonele cu o densitate mare a populaţiei 

Nu este cazul. 

 

8. Peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic  

Amplasamentul organizării de șantier nu se flă în situri importante din punct de vedere istoric, cultural 

sau arheologic. 

 

15.3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial  

a) importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea 

populaţiei care poate fi afectată 

Impactul asupra componentelor de mediu va fi local, atât pe perioada de realizare a proiectului cât și de 

funcționare. În perioada de funcționare se apreciază că impactul va fi nesemnificativ în condițiile 

exploatării corespunzătoare a activităților desfășurate în incinta spitalului.   

b) natura impactului 

În perioada de execuție, proiectul va induce un impact negativ direct asupra factorilor de mediu, pe 

termen scurt. 

În etapa de funcționare, investiția va avea efecte pozitive pe termen lung datorate îmbunătățirii serviciilor 

medicale și a creșterii calității vieții. 

c) natura transfrontalieră a impactului 

Nu este cazul.  

d) intensitatea şi complexitatea impactului 

Se poate aprecia că realizarea proiectului prezintă un impact negativ redus, care se manifestă local și 

temporar asupra factorilor de mediu. 

e) probabilitatea impactului 

Prin respectarea proiectului tehnic, a graficelor de funcționare și prin respectarea măsurilor de reducere, 

impactul asupra mediului va fi în limite admisibile. 
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f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului 

Impactul asupra mediului este în general redus pe durata de execuție a proiectului, de mică intensitate și 

reversibil  

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate  

În zona studiată, au fost aprobate sau sunt în curs de aprobare proiecte de zone rezidențiale. 

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului 

Prin respectarea proiectului tehnic, a graficelor de funcționare și prin respectarea măsurilor de reducere 

a impactului asupra mediului. 

 

 

 

 

Proiectant general:  

SC POPAESCU & CO SRL 

  

 

 

Elaborat, 

P.F.A. CERGĂ VIORICA NICOLETA 

 

 

 

 

 


