




 

 

 

 

S.C. AZG ARHIKTIRIO S.R.L. 

CUI  RO 34436234 
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Beneficiar:       JUDETUL ARAD 

Den. 

proiect:   

AMENAJĂRI INTERIOARE LA SPITALUL CLINIC 

JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ARAD, ÎN VEDEREA 

AMPLASĂRII UNOR ECHIPAMENTE MEDICALE 

 

 

                                                   MEMORIU GENERAL                             . 

Cap I. DATE GENERALE: 

I.a. Obiectul Proiectului: 

 Denumirea Proiectului:  - AMENAJĂRI INTERIOARE LA SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE  

                  URGENȚĂ ARAD, ÎN VEDEREA AMPLASĂRII UNOR  

                                    ECHIPAMENTE MEDICALE 

 Amplasament:  - Str. Andrenyi Karoly, Nr.2-4, jud. ARAD 

 Ordonatorul Principal de Credite - JUDETUL ARAD 

 Investitor:  - JUDETUL ARAD 

 Beneficiar:  - JUDETUL ARAD / SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ARAD 

 Proiectant:  - S.C. AZG ARHIKTIRIO S.R.L. 

            C.U.I. RO 34436234 

 Numar Proiect:  - 055/2019 

Cap II. PREZENTAREA SCENARIULUI APROBAT IN CADRUL D.A.L.I. 

II.01. Particularitati ale Amplasamentului: 

 Încadrare în Localitate: 

 Parcela în studiu se află în intravilanul municipiului Arad, jud. Arad. 

 Descrierea Imobilului: 

 Adresa: - Str. Andrenyi Karoly, Nr.2-4 

 Cartea Funciară: - nr. 333144 - Arad (cu referire la 333144-C1 si 333144-C3) 

 Număr Topografic: - 333144 

 Suprafață Teren: - 39896mp, conform C.F. 

 Categoria de Folosință: - Curti Constructii, conform C.F. 

 Destinatia Constructiilor: - Constructii Administrative si Social Culturale, conform C.F. 

 Folosinta Actuala: - Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad, conform C.U. 

 Proprietate: - publica 

 Accesul Pietonal si Auto:  - se face din Str. Andrenyi Karoly si C 

 Accesul Auto: - se face din Str. Henry Coanda 

 Actualmente pe teren sunt 21 cladiri cu destinatia constructii de sanatate si constructii care le deservesc. 

 Condițiile de Climă și Încadrarea în Zonele din Hărțile Climatice: 

 Regimul climatic caracteristic judeţului Arad este de tip continental moderat, cu in-fluenţe ale climatului 

submediteranean în sud. În zonele de câmpie joasă temperaturile medii anuale sunt de 10°C şi de 6°C în zona montană. 

Iernile sunt blânde şi verile căldu-roase. Regimul precipitaţiilor are valori medii anuale cuprinse între 566 mm în câmpie şi 1.200 

mm la altitudini ce depăşesc 900 m (în Munţii Zărand, Codru Moma şi Bihor). Vân-turile sunt condiţionate de distribuţia formelor 

de relief, circulaţia maselor de aer având orientare de la sud la est. 

 Conform normativului NP 082-04 (acțiunea vântului) amplasamentul se încadrează în zona caracterizată prin 

viteza vântului v= 35 m/s, presiunea de referință a vântului w(z)= 0,5 kPa. 



 

 

 Conform normativului CR 1-1-3-2005 (acțiunea zăpezii) amplasamentul se încadrează în zona caracterizată prin 

valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă s0,k= 1,5 kPa 

 Zona Seismica de Calcul: 

 Conform Codului de Proiectare P100-1/2013 amplasamentul se încadrează în zona seismică de calcul 

caracterizată prin ag= 0,20g și Tc= 0,7s. Se menționează categoria de importanță B și clasa de importanță I. 

 Particularități Topografice ale Terenului: 

  Din punct de vedere topografic, terenul este relativ plan şi este sistematizat, fiind parte din cadrul urban. 

 Particularități Geotehnice ale Terenului (date generale): 

 Geologic, amplasamentul se caracterizează prin formaţiuni neogene care s-au depus, transgresiv şi discordant 

peste fundamentul cristalin. Neogenul se prezintă un facies foarte monoton, argilos-nisipos; partea superioara a acestuia, 

cuaternarul, fiind constituit din aluviuni lacustre şi fluviatile, reprezentate prin nisipuri cu pietrişuri in alternanţă cu pământuri 

argiloase-prăfoase. 

 Hidrogeologic, amplasamentul aparţine conului de dejecţie al râului Mureş. Alternanţa straturilor de permeabilităţi 

diferite, pot determina variaţii importante ale nivelului apei subterane, datorate în principal variaţiilor de nivel a apei din Mureş şi 

volumului de precipitaţii din zonă.  

 Avand in vedere lucrarile propuse prin acest proiect, nu sunt necesare studii geotehnice. 

 Modul de Asigurare a Utilităților: 

Cladirile existente pe teren sunt racordate/branşate la următoarele reţele de utilităţi existente în zonă: energie 

electrica, apa potabila, canalizare, gaz, energie termica, telefonie si internet. 

Încălzirea se realizeaza printr-un sistem propriu de încălzire cu ajutorul unei centrale termice. 

II.02. Descrierea Solutiei Tehnice 

A. Caracteristicile Zonelor propuse pentru reamenajare: 

 Zona Amplasare Angiograf: 

 Se va amenaja o zona din cladirea C1 conform C.F. si a planului de situatie. 

  Situatia Existenta  

Functiunea     - Constructii Spitalicesti 

Regim de Inaltime:    - S+P+5E 

Suprafața Construită Zona    - 336.15mp (conform masuratori) 

Suprafața Utila Zona    - 281.56mp (conform masuratori) 

Situatia Propusa  

Functiunea     - Constructii Spitalicesti 

Regim de Inaltime:    - S+P+5E 

Suprafața Construită Zona    - 342.26mp (conform masuratori) 

Suprafața Utila Zona    - 292.78mp (conform masuratori) 

 Zona Amplasare Computer Tomogaf: 

 Se va amenaja o zona din cladirea C3 conform C.F. si a planului de situatie. 

  Situatia Existenta  

Functiunea     - Constructii Spitalicesti 

Regim de Inaltime:    - S+P+2E 

Suprafața Construită Zona    - 62.32mp (conform masuratori) 

Suprafața Utila Zona    - 52.50mp (conform masuratori) 

Situatia Propusa  

Functiunea     - Constructii Spitalicesti 

Regim de Inaltime:    - S+P+2E 



 

 

Suprafața Construită Zona    - 62.32mp (conform masuratori) 

Suprafața Utila Zona    - 51.70mp (conform masuratori) 

Indicatori Urbanistici (NU SE SCHIMBA) 

Suprafața Terenului  - 39896mp (conform CF) 

POT  - nu se schimba 

CUT  - nu se schimba  

Construcțiile unde vor fi amenajate cele doua zone se încadrează în categoria de importanță B (conform HGR nr. 

766/1997) și clasa de importanță I (conform P100/1-2013) 

B. Varianta Constructiva de Realizare a Constructiei: 

   

DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROIECTATE 

La solicitarea beneficiarului, se vor amenaja două spații în vederea amplasării unor echipamente medicale, unul pentru 

amplasarea unui angiograf – Clădire existentă C1 și unul pentru amplasarea unui Computer Tomograf – Clădire existentă C3, 

ambele la parterul clădirilor menționate, prin efectuarea și/sau demolarea de goluri în structurile de compartimentare existente și 

efectuarea de goluri noi de uși și ferestre în structura de rezistență existentă și consolidarea acestora în urma intervențiilor.  

 

LUCRĂRI PROPUSE PENTRU AMPLASAREA ANGIOGRAFULUI – CLĂDIRE C1  

Pentru amplasarea unui angiograf în corpul înalt cu S+P+5E nivele (corp C1 – tronson a), în zona interax A-B /5-6, sunt necesare 

următoarele modificări:  

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural: 

 •sprijinirea provizorie a planșeelor existente în zona de intervenție 

 •decuparea la 75 cm distanță de peretele ax B a golului de ușă de 90/210 cm, ce se va borda cu un cadru sudat din profile 

UAP175 fixat pe contur cu șuruburi conexpand M10 × 120 mm, dispuse din 30 în 430 cm, în planul vertical median al peretelui de 

beton armat de 15 cm grosime, 

 •refacerea continuității peretelui structural în dreptul golului de ușă existent de 90/210 cm, prin armarea cu o plasă legată 

din bare de oțel beton Pc52 de Ø8/15 × Ø8/15 conectată de betonul de pe contur cu ancore Ø8 îndoite sub formă de bucle în U, 

fixate cu ancore chimice, urmată de cofrarea și turnarea betonului C20/25 în completarea prevăzută cu menținerea la partea 

superioară a unui decupaj cu dimensiunile de 40 × 40 cm necesar pentru fereastra propusă, 

 •decuparea cu flexul a celeilalte porțiuni de 75 × 75 cm a golului de fereastră propus, în prelungirea golului menționat mai 

sus, 

 •consolidarea prin cămășuire metalică alcătuită din cadru sudat din transversale de 10 × 100 mm  sudate din 30 în 30 cm 

asigurând fixarea montanților și a plăcuțelor orizontale cu șuruburi conexpand de M10×120 mm (în plan median), respectiv 

M10×120 mm (perpendicular pe fața laterală a plinului), 

 •bordarea golului de fereastră cu profile UAP175, în condiții tehnice similare cu cele prevăzute pentru golul de ușă, profile 

UAP175 a plinului de beton armat cu secțiunea de 15 × 110 cm dintre ușa și fereastra creată, asigurând legătura între montanții 

verticali prin plăcuțe 

 - demolarea parţială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea configuraţiei şi/sau a funcţiunii existente a 

construcţiei: 

 •peretele despărțitor nestructural din zona interax B-C/4-5 (între hol și hol acces pacienți ) 

 •peretele despărțitor nestructural din axul 6/B-C (între hol acces pacienți și coridor adiacent), 

 •pereții despărțitori nestructurali din zona interax A-B/5-6 (între cabină W.C. și cameră medici), 

 •peretele nestructural de 20 cm grosime din zona interax A-B/6-6a de 2,20 m lungime (între depozitul actual și spațiul 

adiacent) 

 •mărirea golului de usă AX B 5-6 de la 100/200cm la  150/200cm si bordarea acestuia cu profile UAP175 similar descrierii 

golurilor din Ax 5 A—B



 

 

 

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare: 

 •un perete despărțitor de 12 cm grosime și 2,10 m lățime între pereții de coridor ax 6A/B-C, realizat din plăci de gipscarton 

pe schelet din profile de tablă îndoită la rece, fixat de pereții și planșeele adiacente, 

 •prelungirea cu pereți despărțitori de 20 cm grosime a spațiului inițial destinat depozitului din zona interax A-B/6-6a, în 

vederea realizării unei camere tehnice,  din plăci de gipscarton pe schelet metalic,  

 •obturarea prin înzidire cu zidărie din blocuri BCA tip GBN5 cu mortar M5, a celor 2 goluri de fereastră de 235 × 155 cm 

din peretele ax A/5-6 adiacent încăperii în care va funcționa angiograful. Se va asigura ancorarea laterală a zidăriei prin conectori 

Ø8/50 cm fixate cu ancore chimice în găuri de Ø10 mm și H=100 mm,  practicate în stâlpii de beton armat adiacenți, cât și 

împănarea cu pene de lemn de esență tare și mortar de ciment M10, la contactul superior cu grinzile existente,  

 

 LUCRĂRI PROPUSE PENTRU AMPLASAREA COMPUTERULUI TOMOGRAF – CLĂDIRE C3  

Pentru amplasarea unui computer tomograf în corpul policlinică cu S+P+2E nivele, în zona interax K-L /VII-X, sunt necesare 

următoarele modificări: 

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural; 

 •înzidirea golurilor existente (ușă de 90/210 cm în peretele ax VII/K-L și fereastră de 140/50 cm în peretele ax K/VIII-IX), 

cu zidărie din BCA tip GBN5 cu mortar M5. Se va asigura ancorarea laterală a zidăriei prin conectori Ø8/50 cm fixate cu ancore 

chimice în găuri de Ø10 mm și H=100 mm,  practicate în pereții  de beton armat adiacenți, cât și împănarea cu pene de lemn de 

esență tare și mortar de ciment M10, la contactul superior cu buiandrugii existenți,  

 •montarea sub extradosul planșeului de peste subsol în zona interax K-L/VII-IX a 4 grinzi din europrofile HEA 200 

rezemate pe pereții de subsol ax K/VII-IX și L/VII-IX, la distanțe de 1.20 m între ele, 

 •rezemarea celor 4 grinzi pe dispozitive de rezemare sudată din tablă de 10 mm grosime, prinse cu câte 4 tije filetate și 

șuruburi M16, fixate cu ancore chimice în găurile practicate în peretele de subsol, 

 •împănarea rostului de la contactul grinzilor HEA 200 cu fața interioară a plăcilor de planșeu, folosind pene metalice din 

cupoane de oțel lat și mortar expansiv Sika Grout 310. 

- demolarea parţială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea configuraţiei şi/sau a funcţiunii existente a 

construcţiei; 

 •demolarea peretelui despărțitor de 15 cm grosime din axul VIII/K-L, în vederea creării spațiului necesar tomografului, în 

zona interax K-L/VIII-IX,  

 •se vor crea în peretele structural ax IX/K-L o fereastră de 115/75 cm și 1 ușă de acces de 120/205 cm între sala 

destinată computerului tomograf și camera de comandă, respectiv încăperea pentru pregătirea pacientului, 

 •mărirea golului de ușă de 100/215 cm din peretele ax L/VIII-IX la 150/215 cm, prin îndepărtarea unui plin de 50 cm lățime 

de pe latura apropiată axului VIII, 

 •mărirea de la 100/200 și translatarea cu 30 cm către peretele ax X a golului de ușă de 120/205 cm din peretele ax L /IX-

X, 

 - introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare; 

 •înzidirea golurilor existente (ușă de 90/210 cm în peretele ax VII/K-L, peretele ax L/VII-VIII și fereastre de 140/50 cm în 

peretele ax K/VII-IX), cu zidărie din BCA tip GBN5 cu mortar M5.Se va asigura ancorarea laterală a zidăriei prin conectori Ø8/40 

cm fixate cu ancore chimice în găuri de Ø10 mm și H=100 mm,  practicate în pereții  de beton armat adiacenți, cât și împănarea cu 

pene de lemn de esență tare și mortar de ciment M10, la contactul superior cu buiandrugii existenți,  

 •construire de pereți nestructurali pentru delimitarea unui spațiu tehnic de sala computerului tomograf, (zona interax K-

L/VII-VIII), respectiv a camerei de comandă de pregătire pacienți (zona interax K-L/IX-X), din plăci de gipscarton montate pe 

schelet metalice fixate cu șuruburi conexpand de structura adiacentă. 

 

C. Elemente de Trasare: 

Având în vedere ca este vorba de amenajarea unor zone din doua clădiri existente, nu este nevoie de elemente 

de trasare. 

D. Protejarea Lucrarilor Executate si a Materialelor din Santier 

Controlul calitatii lucrarilor se va face prin grija beneficiarului, cu respectarea prevederilor legale cuprinse in 

standarde, norme, instructiuni tehnice, etc. 



 

 

Calitatea materialelor si a prefabricatelor puse in opera va fi atestata prin buletine de calitate care insotesc 

materialele livrate de alti furnizori. In cazul utilizarii unor materiale din surse locale, se vor face in mod obligatoriu analize de 

laborator pentru stabilirea calitatii acestor materiale. Analizele se vor face obligatoriu intr-un laborator de specialitate autorizat. 

Semifabricatele preparate in bazele de productie ale executantului sau ale altor furnizori de specialitate vor fi 

verificate din punct de vedere al calitatii in laboratorul de santier sau in laboratorul furnizorului respectiv. 

Se interzice punerea in opera a materialelor sau a semifabricatelor care nu corespund din punct de vedere 

calitativ. 

Controlul calitatii executiei lucrarilor se va face de catre beneficiar prin intermediul unui diriginte de santier de 

specialitate. Fazele de executie supuse in mod obligatoriu controlului, precum si actele ce se vor intocmi in vederea atestarii 

calitatii lucrarilor executate, sunt prezentate in “Programele de control” pe specialitati anexate prezentei documentatii. 

Controlul calitatii lucrarilor se va face permanent, pe faze de executie si categorii de lucrari conform Normativului 

C56-96. Se vor respecta prevederile I.C., privind receptia calitativa a lucrarilor, cu privire la stabilirea fazelor determinante 

pentru asigurarea rezistentei, durabilitatii si sigurantei in exploatare a lucrarilor proiectate. 

La receptia lucrarilor, comisia de receptie va examina lucrarile fata de prevederile proiectului privind conditiile 

tehnice si de calitate ale executiei, precum si constatarile consemnate in cursul executiei de catre organele de control, 

beneficiar, proiectant, diriginte, etc. 

Receptia finala va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie si se va face in conditiile respectarii prevederilor 

legale in vigoare. 

Materialele rezultate din demolari, sapaturi, etc. se vor transporta si depozita in locuri special amenajate si pentru 

care s-au obtinut toate avizele si acordurile organelor locale abilitate. 

Pe timpul transportului si la depozitare materialele din santier utilizate vor fi acoperite cu folii de polietilena. Se 

vor depozita conform indicatiilor producatorului in spatii uscate, pe suprafete perfect plane, de preferinta pe paleti, departe de 

surse de umezeala sau care le pot cauza degradarea. Se va evita depozitarea direct pe sol. Manipularea se va face in 

conformitate cu recomandarile producatorului. Se interzice depozitarea materialelor pe spatiile verzi existente, adiacente 

constructiei. De asemenea, se interzice circulatia autovehiculelor de santier peste spatiile verzi si alte terenuri, cu exceptia celor 

destinate pentru organizarea de santier. 

Montarea se va face conform proiectului, respectiv a detaliilor de executie elaborate de furnizor. 

E. Organizare de Santier: 

Lucrarile de executie se vor desfasura numai in limitele incintei detinute de titular si nu vor afecta temporar 

domeniul public fara a avea autorizarile necesare. 

Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele prevederi legale privind protectia muncii 

si PSI, personalul de executie avand obligatia sa aplice Tn practica: 

 Legea 90/1996 privind protectia muncii si Normele metodologice de aplicare ale ei 

 Legea privind securitatea si sanatatea in munca 319/2006 

 Normele generale de protectie a muncii elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in colaborare cu 

Ministerul Sanatatii 

 Norme specifice de securitate a muncii; 

 Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 - privind protectia si igiena muncii in constructii – ed. 1995 

 Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime 

 Ord. MMPS 255/1995 - normativ cadru privind acordarea ecipamentului de protectie individuala 

 Norme generale de aparare impotriva incendiilor nr. 163/07 

 Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300-1994 

 Specificatiile tehnice ale furnizorilor de materiale. 

 Alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise a lucrarilor  

Pentru solutionarea eventualelor necorelari din cadrul proiectului sau dintre proiect si constructia 

existenta, constructorul are obligatia sa solicite asistenta din partea proectantilor. 

Principalele masuri si actiuni pentru asigurarea protectiei, sigurantei, igienei muncii si PSI sunt: 

 Luarea masurilor tehnice si organizatorice pentru asigurarea conditiilor de securitate a muncii 

 Realizarea instructiunilor de protectie a muncii pentru intregul personal de executie si consemnarea acestui fapt 

in fisele individuale, semnate individual. 



 

 

 Interzicerea accesului persoanelor straine in teritoriul zonei de lucru. 

Instructajul de protectie se va referi cu prioritate la: 

 Semnalizarea si supravegherea lucrarilor 

 Lucrul la inaltime se va face cu folosirea de dispozitive de asigurare si doar de catre persoane instruite in acest 

scop conform legilor in vigoare. 

 Folosirea sculelor, dispozitivelor si a altor utilaje de lucru. 

 Pe tot parcursul lucrarilor se vor respecta reglementarile de prevenire si stingere a incendiilor 

 

Inainte de executarea unor operatiuni cu foc deschis se va efectua instructajul personalului care realizeaza 

aceste operatii, in conformitate cu prevederile Normativului C300 de prevenire si stingere a incendiilor. 

In cadrul lucrarilor de organizare de santier se va amenaja obligatoriu un grup sanitar pentru muncitori. 

Curatenia pe santier se va asigura prin grija executantului si va fi controlata de beneficiar prin intermediul 

dirigintelui de santier. 

Pe perioada executiei se interzice deversarea apelor uzate in spatiile naturale din zona si se vor lua masuri ca 

benzina si eventualele materiale bituminoase utilizate sa nu contamineze solul. 

Dupa terminarea lucrarilor terenul se va elibera de toate resturile de materiale neutilizate. Suprafata de teren 

afectata organizarii de santier va fi reamenajata (inierbari, etc.), aducandu-se la parametrii initiali. 

Realizarea lucrarilor si exploatarea cladirii in conditii normale nu creeaza conditii pentru producerea de noxe care 

sa afecteze mediul inconjurator. 

Legislatia actuala de securitate si sanatate in munca sunt aplicabile tuturor operatiunilor pe intreaga 

durata a santierului, avand rolul de asigurare a securitatii si sanatatii lucratorilor. 

 
Întocmit   

        arh. Andrei-Zaharia GREC 
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