
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 13576/02.09.2022 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 163/2022 

privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza PT) și a  
indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții  

„Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui” 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare  nr. 13576/02.09.2022 al președintelui Consiliului Județean 

Vaslui; 
- avizul nr.5/17.08.2022 al Consiliului Tehnico–Economic al Consiliului Județean 

Vaslui;  
- rapoartele de specialitate ale Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul 

aparatului de specialitate al consiliului județean nr. 13578/02.09.2022, respectiv nr. 
13707/07.09.2022; 

- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică și de 
disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale, Comisia pentru 
strategii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe și integrare 
europeană și Comisia de dezvoltare urbanistică și amenajarea teritoriului, protecția mediului 
înconjurător, administrarea domeniului public și privat de interes județean;  

în conformitate cu prevederile: 
- art.173 alin.(1) lit.b) și alin.(3) lit.f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 1 alin. (2), lit. d), art. 5 alin. (1), lit. a), art. 12 și anexa nr. 10 din H.G. nr. 

907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare;  

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.69/2022 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți 
obiectivului de investiții „Construire secții la Spitalul nr.2 Vaslui”; 

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.110/2022 privind aprobarea extinderii 
suprafeței construite aferente Corpului B al obiectivului de investiții „Construire secții la 
Spitalul nr. 2 Vaslui”; 

în temeiul art.182 alin. (1) și al art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Județean Vaslui 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. – Se aprobă documentația tehnico-economică (faza PT) a obiectivului de 
investiții „Construire secții la Spitalul nr.2 Vaslui”, conform anexei nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  



Art.2. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții 
„Construire secții la Spitalul nr.2 Vaslui”, prevăzuți în anexa nr.2 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.3. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentului act administrativ, 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.69/2022 privind aprobarea documentației tehnico-
economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții 
„Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui” se abrogă.  

Art.4. – Președintele Consiliului Județean Vaslui, Direcția Tehnică și Direcția 
Economică din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art.5. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege, 
prezentul act administrativ Instituţiei Prefectului - Judeţul Vaslui, președintelui consiliului 
județean, Direcţiei Tehnice și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al 
consiliului județean și va asigura publicarea acestuia pe site-ul www.cjvs.eu - secțiunea 
”Monitorul Oficial Local”. 
                                                                                                             

                                                                                        Vaslui, _________ 2022 
 
 

                           PREŞEDINTE,                 
                         Dumitru Buzatu                     
 
 
 
                                                                                        Avizează pentru legalitate: 
                                                                                     Secretarul General al Judeţului     

                                                                                    Diana-Elena Ursulescu 
 

   
 

 
 

                                                                           DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
                                        Am luat la cunoștință de acest înscris oficial 
                                                              și îmi asum responsabilitatea asupra legalității. 
                         Director executiv,  
                                                 Mihaela Dragomir        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre 
        este necesar votul majorității absolute. 



                                                                                          Anexa nr. 2 
la Hotărârea nr.______ / 2022 

 
 

INDICATORI  TEHNICO – ECONOMICI 
pentru obiectivul de investiţii „Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui” 

 
 
 
Beneficiar: UAT Județul Vaslui 
Amplasament: Municipiul Vaslui, str. Ghelerter, nr. 2, Județul Vaslui 
 
Indicatori tehnico - economici 
- Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA                                   385.555.807,62 lei 
      din care :  
- Construcții – montaj (C+M)                                                         267.554.582,83 lei 
- Capacităţi: 
Obiectul 1 – Demolări 

- Corp C1 - Secția de infecțioase și cronici  
- Corp C2 - Secția triaj psihiatrie și cabină poartș  
- Corp C3 – Arhivă  
- Corp C4 - Secția de Psihiatrie  
- Corp C5 - Spălătorie (clădire abandonată)  
- Corp C6 - Bazin îngropat (subteran)  
- Corp C7 – Magazie (baracă metalică)  

Obiectul 2 – Zid de sprijin 
- Zid de sprijin din piloți armați individual din beton armat și grindă de coronament 

Obiectul 3 - Corp 1 (Secție psihiatrie + cronici) 
- Suprafață construită: 3.908,45 mp  
- Suprafață construită desfășurată: 22.723,25 mp 

Obiectul 4 – Corp 2  (Secție boli infecțioase) 
- Suprafață construită: 1.826,70 mp  
- Suprafață construită desfășurată: 12.786,9 mp 

Obiectul 5 – Clădire Grup Electrogen  
- Suprafață construită: 38,25 mp  
- Suprafață construită desfășurată: 38,25 mp 

Obiectul 6 – Clădire centrală termică  
- Suprafață construită: 150,00 mp  
- Suprafață construită desfășurată: 150,00 mp 

Obiectul 7 – Clădire stație oxigen medical 
- Suprafață construită: 28,56 mp  
- Suprafață construită desfășurată: 28,56 mp 

Obiectul 8 – Clădire deșeuri  
- Suprafață construită: 46,70 mp  
- Suprafață construită desfășurată: 46,70 mp 

Obiectul 9 – Gospodărie de apă, Hidranți interiori, Hidranți exteriori, Stații de pompare  
- Suprafață construită: 304,40 mp  
- Suprafață construită desfășurată: 304,40 mp 



Obiectul 10 – Bazin de retenție ape pluviale 
- Suprafață construită: 182,70 mp  
- Suprafață construită desfășurată: 182,70 mp 

Obiectul 11 – Stație preepurare 
- Suprafață construită: 42,25 mp  
- Suprafață construită desfășurată: 42,25 mp 

Obiectul 12 – Rețele exterioare 
- Instalaţie de alimentare agent termic de încălzire 
- Instalaţii electrice 
- Instalaţia de alimentare cu apă rece 
- Instalația de stingere incendii cu hidranți exteriori 
- Instalația de canalizare menajeră 
- Instalatii gaze naturale 
- Instalatie Oxigen Medical 

Obiectul 13 – Sistematizare verticală 
- platformă carosabilă;  
- locuri de parcare;  
- alei pietonale noi;  
- trotuare de gardă a construcțiilor proiectate;  
- spațiu verde în jurul clădirii Corp 1/Corp 2 și în vecinătatea aleii parcărilor;  
- asigurarea scurgerii și captării apelor pluviale aferentă suprafețelor auto și 

pietonale;  
- siguranță rutieră 

Obiectul 14 – Cabină poartă 
- Modul tip container 

Obiectul 15 – Spații verzi 
Obiectul 16 – Împrejmuire 
Obiectul 17 – Branșamente 
Obiectul 18 – Organizare de șantier 

 
 
   Durata de realizare a investiţiei                                                luni              36 
 
 



 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 13576 din 02.09.2022         
                              
 

REFERAT  DE  APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice  
(faza PT) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții  

„Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui” 
 

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre: 
Amintim că documentația tehnico-economică (faza SF) și indicatorii tehnico-economici 

aferenți obiectivului de investiții „Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui” s-au aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 69/2022. Prin acest demers s-a urmărit 
construirea a două corpuri principale de clădire, unul pentru secția de Boli infecțioase și 
unul  pentru secții de psihiatrie, fizioterapie și recuperare medicală. 

Din cauza modificărilor legislative în domeniul construcțiilor spitalicești, pentru 
obținerea avizelor de la Direcția de Sănătate Publică Vaslui și Inspectoratul pentru Situații 
de Urgență ”Podul Înalt” al Județului Vaslui, pentru respectarea tuturor circuitelor 
interne necesare unei funcționări optime, se impunea ca suprafața destinată construirii 
corpului de clădire în care vor funcționa secțiile de psihiatrie și boli cronice să crească.  

Deși această suprafață este mai mare decât suprafața admisă pentru compartimentele 
de incendiu ale clădirilor civile (publice) supraterane, conform art. 3.2.4. din 
Normativului P 118/1999 privind securitatea la incendiu a construcțiilor, "în cazuri 
justificate tehnic, investitorii pot stabili arii construite mai mari pe proprie răspundere, 
prin hotărâri scrise ale consiliilor de conducere respective".  

Justificarea a fost înaintată de proiectant cu adresa nr. 722/14.06.2022, înregistrată la 
registratura consiliului județean sub nr. 9325/14.06.2022. După cum a rezultat și din 
adresa de mai sus, în vederea obținerii avizului pentru securitate la incendiu, 
documentația tehnică depusă la I.S.U. Vaslui trebuia însoțită de o hotărâre a Consiliului 
Județean Vaslui care să exprime acordul cu privire la mărirea ariei construite a 
compartimentului de incendiu. 

Dacă în documentația tehnico-economică aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean 
Vaslui nr. 69/2022 se prevăzuse o suprafață construită de 2.705 m.p. pentru Corpul B 
(Secții de Psihiatrie, Fizioterapie și Recuperare Medicală), era necesară – pentru 
respectarea tuturor circuitelor medicale – mărirea acestei suprafețe la 3.908,45 mp. 

Astfel, a fost adoptată Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 110/2022 privind 
aprobarea extinderii suprafeței construite aferente Corpului B al obiectivului de investiții 
„Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui”, urmare a acesteia fiind obținute avizele I.S.U. 
Vaslui, respectiv D.S.P. Vaslui. 

Având în vedere cele de mai sus, urmare a modificărilor tehnico-economice survenite la 
faza PT, pentru pregătirea documentației care se va depune în baza Programului Național 
de Redresare și Reziliență, este urgentă adoptarea proiectului de hotărâre anexat. 

Proiectul de hotărâre a fost elaborat conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: 
- art.173 alin.(1) lit.b) și alin.(3) lit.f) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 1 alin. (2), lit. d), art. 5 alin. (1), lit. a), art. 12 și anexa nr. 10 din H.G. nr. 
907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare; 
- art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 



 

II. Impactul socio-economic:  
Prin realizarea investiției „Construire Sectii la Spitalul Nr. 2 Vaslui”, va crește gradul 

de confort al pacienților care apelează la sistemul medical public și se vor asigura spații 
corespunzătoare, modernizate și dotate în care actul medical să se desfășoare în cele mai 
bune condiții.  

Prin acest demers, se urmărește și stimularea tinerilor specialiști să profeseze într-
un cadru modern și performant, limitându-se astfel migrația specialiștilor către capitala 
țării. 

III. Impactul financiar asupra bugetului județului: 
Finanţarea investiţiei se va face din bugetul local al Județului Vaslui și prin Planul 
Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Aceasta are o valoare totală de 
385.555.807,62 lei (inclusiv TVA). Cofinanțarea de la bugetul local al județului va fi 
stabilită odată cu aprobarea finanțării prin PNRR. 

IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: abrogarea Hotărârii 
Consiliului Județean Vaslui nr. 69/2022 privind aprobarea documentației tehnico-
economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții 
„Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui”. 

V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză:     
Documentația tehnico-economică a fost analizată de CTE, fiind eliberat în acest sens 
avizul nr. 5/17.08.2022. 

VI. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în 
cauză: nu este cazul. 

VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și 
funcționare preconizate: 

         După adoptare, actul administrativ va fi comunicat Instituției Prefectului – 
Județul Vaslui în vederea exercitării controlului de legalitate, președintelui consiliului 
județean și Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean 
în vederea aducerii la îndeplinire. 

      Totodată, hotărârea va fi publicată pe site-ul www.cjvs.eu - secțiunea 
”Monitorul Oficial Local”. 

VIII. Concluzii, constatări și propuneri: 
     Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca necesară și 

oportună inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice (faza PT) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții 
„Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui”. 
               Propunem analizarea și adoptarea proiectului de hotărâre anexat, în forma 
elaborată cu sprijinul Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui. 

 
 
 

 PREȘEDINTE, 
Dumitru Buzatu 



Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 
Avizat – Vieru Mariana director executiv 02.09.2022  
Verificat – Toma Cătălin director executiv adjunct 02.09.2022  
Verificat – Burcioagă Aurelia șef serviciu 02.09.2022  
Întocmit, 1 ex – Dudău Alexandru consilier 02.09.2022  

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA TEHNICĂ 
Nr. 13578/02.09.2022 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza 

PT) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții  
„Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui” 

 
         În conformitate cu prevederile art. 182 alin.(4) coroborat cu art. 136 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, Direcția Tehnică, în calitatea sa de 
compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Vaslui, a analizat Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice (faza PT) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de 
investiții „Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui”, constatând următoarele: 
a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/atribuții privind dezvoltarea 
economico-socială a județului/aprobare documentație tehnico-economică pentru 
obiectiv de investiție de interes județean. 
b)    Impactul financiar asupra bugetului : finanţarea investiţiei se va face din bugetul 
local al Județului Vaslui și prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) -  
valoare totală fiind de 385.555.807,62 lei (inclusiv TVA). Cofinanțarea de la bugetul 
local al județului va fi stabilită odată cu aprobarea contractului de finanțare prin 
PNRR. 
c)     Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, 
strategiile naționale și legislația secundară (ordine,instrucțiuni,normative, 
regulamente etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat 
respectivul proiect de hotărâre:  

Prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare 
prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv: 
- art. 173 alin.(1) lit. b) și alin.(3) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 
- art. 1 alin. (2), lit. d), art. 5 alin. (1), lit. a), art. 12 și anexa nr. 10 din H.G. nr. 
907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Ținând seama de constatările  precizate mai sus, apreciem că proiectul de 
hotărâre este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice 
aplicabile, raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, și 
propunem analizarea acestuia și supunerea spre dezbatere și adoptare în prima 
ședință ordinară a Consiliului Județean Vaslui. 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA ECONOMICĂ 
Nr. 13707/07.09.2022 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza 

PT) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții  
„Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui” 

 
         În conformitate cu prevederile art. 182 alin.(4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, Direcția Economică, în calitatea sa de compartiment de resort în 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, a analizat Proiectul de 
hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza PT) și a indicatorilor 
tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Construire secții la Spitalul nr. 2 
Vaslui”, constatând următoarele: 
a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/atribuții privind dezvoltarea 
economico-socială a județului; 
b) Impactul financiar asupra bugetului : cofinanţarea investiţiei se poate face din bugetul 
local al Județului Vaslui în limita sumelor prevăzute cu această destinație și în baza 
notelor de fundamentare întocmite de compartimentele din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului județean; 
c) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, 
strategiile naționale și legislația secundară (ordine,instrucțiuni,normative, regulamente 
etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect 
de hotărâre:  

Prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare 
prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv: 
- art. 173 alin.(1) lit. b) și alin.(3) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 
- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
Ținând seama de constatările precizate mai sus, propun analizarea și supunerea 

spre dezbatere a proiectului de hotărâre în plenul consiliului județean. 
 
 

 
Director executiv, 
Țuțuianu Mircea 

 



1 din 12 
 
 

CONSILIUL TEHNICO – ECONOMIC                      SE APROBĂ, 
                   P R E Ş E D I N T E 
                   DUMITRU BUZATU 
 
 

AVIZ C.T.E. NR. 5 / 17.08.2022  
 
A. DATE GENERALE : 

Denumirea investiţiei: „Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui” 
          

              
        

Proiectant: ATLAS CONSULTING & PROIECT SRL    
Faza de proiectare: PT  
Beneficiar: UAT Județul Vaslui       
Valoarea totală a 
investiției: 

             Total general 385.555.807,62 lei (inclusiv TVA) 
Din care C+M 267.554.582,83 lei (inclusivTVA) 

                   
       

 
B. PREZENTAREA DOCUMENTAŢIEI : 
 
Descrierea situației existente 

Temelia celui care va deveni Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Vaslui, s-a realizat in anul 1864 prin 
infiintarea de catre postelnicul Dimitrie DRAGHICI a primului asezamant spitalicesc particular in Vaslui.  

De-a lungul timpului, spitalul infiintat de catre postelnicul Draghici a cunoscut numeroase transformari din 
punct de vedere al diversificarii serviciilor medicale, al incintelor unde se desfasoara activitatea medicala propriu-
zisa.  

In 1968 s-a produs o noua impartire administrativ-teritoriala a Romaniei. Ca urmare a acestei decizii se 
infiinteaza Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, care isi mareste raza de activitate si nivelul de competenta in 
sistemul sanitar- la gradul al II lea, dupa spitalele clinice universitare din Iasi. Cladirea noua a unitatii sanitare a 
fost inaugurata in 1972.  

Sectia de boli infectioase si Sectia de psihiatrie aferente spitalului judetean functioneaza in 7 corpuri de 
cladiri situate pe Str. Dr. Ghelerter, Nr.1, Jud. Vaslui - Spitalul Nr.2, respectiv:  

- C1 - Secția de infecțioase și cronici;  
- C2 – Secție triaj și cabina poarta;  
- C3 – Fostă arhivă, nu sunt activități, clădire în stare avansată de degradare;  
- C4 - Secția de Psihiatrie;  
- C5 – Spălătorie;  
- C6 – Bazin ingropat (subteran)  
- C7 – Magazie (baracă metalică)  

Funcţiuni corpuri de clădiri:  
- Corp C1 - Secția de infecțioase și cronici  
- Corp C2 - Secția triaj psihiatrie si cabină poarta  
- Corp C3 - Arhiva  
- Corp C4 - Secția de Psihiatrie  
- Corp C5 - Spălătorie (clădire abandonată)  
- Corp C6 - Bazin ingropat (subteran)  
- Corp C7 – Magazie (baracă metalică)  
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Regim de înălţime:  
- Corp C1 – Demisol + Parter + 2Etaje  
- Corp C2 – Parter  
- Corp C3 – Parter  
- Corp C4 – Parter + 1 Etaj  
- Corp C5 – Parter  
- Corp C6 – subsol  
- Corp C7 – Parter  

Aria construită conform CF nr. 74715:  
- CORP C1 – : Ac = 785m²  
- CORP C2 – : Ac = 231m²  
- CORP C3 – : Ac = 247m²  
- CORP C4 – : Ac = 261m²  
- CORP C5 – : Ac = 533m²  
- CORP C6 – : Ac = 6m²  
- CORP C7 – : Ac = 655m²  

 
Categoria de importanţă:  

În conformitate cu HG nr.766 din 21.11.1997, prin care s-au aprobat unele regulamente privind calitatea în 
construcţii și stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor, CORP C1 - Secția de infecțioase și cronici, 
CORP C2 – Secția triaj și cabina poartă, CORP C4 – Secția de Psihiatrie fac parte din categoria de importanţă 
"C" iar CORP C3 – Arhiva, nu sunt activități, clădire în stare avansată de degradare, CORP C5 – Spălătorie, 
CORP C6 -Bazin ingropat (subteran); CORP C7 – Magazie (baracă metalică), propuse pentru demolare 
(desființare), fac parte din categoria de importanţă "D". 

 
Obiectivele proiectului 

Obiectivul principal al proiectului este atingerea celor mai înalte standarde pentru creșterea calității  
serviciului medical și pentru garantarea confortul pacienților internați. 

Mai precis, proiectul implică construirea a doua corpuri de cladiri cu scopul relocarii urmatoarelor sectii si 
compartimente:  

Corp 1  
- Secția psihiatrie 82 paturi  
- Secția cronici 74 paturi  

din care:  
- Unitate de îngrijiri paliative 16 paturi  

- Centru de sănătate mintală (CSM) - adulti  
- Centru de sănătate mintală (CSM) - copii  
- Serviciul de primire internare a bolnavilor  
- Compartiment de spitalizare de o zi Secția psihiatie 20 paturi  
- Sector ambulator Secția psihiatrie  
- Serviciul fizioterapie și recuperare medicală  
- Cameră de gardă Secție psihiatrie  
- Cameră de gardă Secția cronici  
- Centrală pentru dezinfecție paturi și material sanitar  
- Anexe comune pentru personalul spitalului 

Corp 2  
- Secția boli infecțioase 64 paturi  
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din care  
- Compartiment HIV/SIDA 6 paturi  
- Compartiment copii 18 paturi  

- Serviciul de primire internare a bolnavilor adulți  
- Serviciul de primire internare a bolnavilor copii  
- Compartiment de spitalizare de o zi adulți 4 paturi  
- Compartiment de spitalizare de o zi copii 4 paturi  
- Sector ambulator copii 

 
Scenariul tehnico-economic propus 
Obiectul 1 – Demolări  

In Certificatul de urbanism Nr.50 din 09.02.2022 ce are ca scop Demolarea totală (desființare) construcții 
existente în incinta Spitalului nr.2, Vaslui, Strada Dr. Ghelerter, Nr. 2, Municipiul Vaslui, Județul Vaslui , sunt 
enumerate urmatoarele cladiri ce urmeaza a fi demolate conform temei de proiectare:  

- Corp C1 - Secția de infecțioase și cronici  
- Corp C2 - Secția triaj psihiatrie si cabină poarta  
- Corp C3 - Arhiva  
- Corp C4 - Secția de Psihiatrie  
- Corp C5 - Spălătorie (clădire abandonată)  
- Corp C6 - Bazin ingropat (subteran)  
- Corp C7 – Magazie (baracă metalică)  
 Constructiile in care isi desfasoara acum activitatea Spitalul Nr. 2 se vor demola etapizat. In prima etapa 

se demoleaza corpurile C2 - Secția triaj psihiatrie si cabină poarta, C3 - Secția triaj psihiatrie si cabină poarta, 
C5 - Spălătorie (clădire abandonată), C6 - Bazin ingropat (subteran) si C7 - Magazie (baracă metalică). Astfel, 
corpurile C1 (Sectie boli infectioase) si C4 (Sectie Psihiatrie) se vor mentine pana ce se va executa Corpul A 
propus, in asa fel incat bolnavii ce se vor afla in cele doua corpuri de cladire existente sa poata fi transferati in 
Corpul nou propus. Ulterior executiei corpului A se vor defiinta in faza a doua Corpurile C1 si C4 si se va incepe 
executia Corpului B – Spital de Psihiatrie, Fizioterapie si Recuperare Medicala.  

Aceste clădiri au avut degradări importante sub acţiunea solicitărilor gravitaţionale şi climatice. 
Obiectul 2 – Zid de sprijin  

In vederea stabilizarii terenului situat in partea de S-V a amplasamentului studiat se propune amplasarea 
unui zid de sprijin realizat din piloti armati individual din beton armat si grinda de coronament, amplasata la 
nivelul cotei terenului amenajat. Cota inferioara a pilotilor va fi propusa in terenul bun de fundare, la cca 25 m 
adancime, conform informatiilor stipulate in studiul geotehnic.  

Conform studiului geotehnic aferent amplasamentului studiat, riscul geotehnic al executiei acestei lucrari 
este de nivel major. Pozitia de amplasare a corpului A propus ridica probleme din punctul de vedere al stabilitatii 
terenului in raport cu tasarile noii constructii. Pentru a stabiliza terenul de fundare si pentru a asigura o protectia 
impotriva alunecarilor de teren fata de vecinatati se propune realizarea unui zid de sprijin realizat din piloti armati 
individual din beton armat.  

Zidul de sprijin reprezinta o lucrare de sustinere definitiva care are rolul de a asigura stabilitatea terenului 
predispus la alunecare amplasat in zona de Sud a Corpului A. Pilotii forati permit transmiterea incarcarilor mari 
ale structurii cladiri Corp A in adancime (fundare indirecta), sustinerea excavatiilor si stabilizarea terenurilor 
predispuse la alunecare situate pe amplasamentul studiat.  
Obiectul 3 – Corp 1 

În conformitate cu Tema de proiectare, Corpul 1 cuprinde următoarele grupe de funcțiuni (sectoare și unități 
funcționale componente (compartimente): 

- Secția psihiatrie 82 paturi  
- Secția cronici 74 paturi  

din care:  
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- Unitate de îngrijiri paliative 16 paturi  
- Centru de sănătate mintală (CSM) - adulti  
- Centru de sănătate mintală (CSM) - copii  
- Serviciul de primire internare a bolnavilor  
- Compartiment de spitalizare de o zi Secția psihiatie 20 paturi  
- Sector ambulator Secția psihiatrie  
- Serviciul fizioterapie și recuperare medicală  
- Cameră de gardă Secție psihiatrie  
- Cameră de gardă Secția cronici  
- Centrală pentru dezinfecție paturi și material sanitar  
- Anexe comune pentru personalul spitalului 
Din punct de vedere tehnic, imobilul ce urmează a fi proiectat va avea următoarele caracteristici:  
Regim de înălțime :  
- Demisol + Parter + 4 Etaje + Etaj tehnic parțial  
Înălţimi de nivel (din placă în placă):  
- H demisol = 4,37 m;  
- H parter = 4,37 m;  
- H etaje 1,2,3,4 = 4,37 m;  
- H etaj 4 = 5,00 m;  
- H etaj tehnic = 2,74 m;  
Înălţimi utile de nivel:  
- H util demisol = 2,8 m;  
- H util parter = 2,8 m;  
- H util etaje 1,2,3,4 = 2,8 m;  
- H util etaj 4 = 3,43 m;  
- H util etaj tehnic = 2,15 m; 

Obiectul 4 – Corp 2  
În conformitate cu Tema de proiectare, Corpul 2 cuprinde următoarele grupe de funcțiuni (sectoare și unități 

funcționale componente (compartimente): 
- Secția boli infecțioase 64 paturi  

din care  
- Compartiment HIV/SIDA 6 paturi  
- Compartiment copii 18 paturi  

- Serviciul de primire internare a bolnavilor adulți  
- Serviciul de primire internare a bolnavilor copii  
- Compartiment de spitalizare de o zi adulți 4 paturi  
- Compartiment de spitalizare de o zi copii 4 paturi  
- Sector ambulator copii 

Din punct de vedere tehnic, imobilul ce urmează a fi proiectat va avea următoarele caracteristici:  
Regim de inaltime :  
- Demisol + Parter + 5 Etaje   
Înălţimi de nivel (din placa in placa):  
- H demisol = 4,37 m;  
- H parter = 4,37 m;  
- H etaje 1,2,3,4,5 = 4,37 m;   
Înălţimi utile de nivel:  
- H util demisol = 2,8 m;  
- H util parter = 2,8 m;  
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- H util etaje 1,2,3,4,5 = 2,8 m; 
Obiectul 5 – Clădire grup electrogen 

Caracteristici tehnice:  
- Regim de înălțime Parter.  
- Clasa de importanță - III - conform CR 0 – 2012  
- Categoria de importanță “C”(normala) - conform HGR 766 / 1997  
- Grad de rezistent la foc II – conform P118/1999  
- Risc la incendiu mare – conform P118/1999  

Obiectul 6 – Cladire centrală termică  
Caracteristici tehnice:  
- Regim de înălțime Parter.  
- Clasa de importanță - III - conform CR 0 – 2012  
- Categoria de importanță “C” (normală) - conform HGR 766 / 1997  
- Grad de rezistență la foc II – conform P118/1999  
- Risc la incendiu mijlociu – conform P118/1999  

Obiectul 7 – Clădire stație oxigen 
Specificații tehnice:  
- Regim de înălțime Parter.  
- Clasă de importanță - III - conform CR 0 – 2012  
- Categoria de importanță “C” (normală) - conform HGR 766 / 1997  
- Grad de rezistență la foc II – conform P118/1999  
- Risc la incendiu mare – conform P118/1999  

Obiectul 8 – Clădire deșeuri 
Se va propune o clădire destinată colectării și stocării deșeurilor rezultate din activitățile medicale din ambele 

corpuri de clădire propuse.  
Clădirea de deșeuri va fi compartimentată astfel:  
- Compartiment Deșeuri reciclabile – punct de apă și canalizare  
- Compartiment deșeuri menajere - punct de apă și canalizare, climatizare  
- Deșeuri medicale periculoase – punct de apă și canalizare, control acces, ventilație 40, sistem de 

monitorizare temperatură  
- Deșeuri medicale nepericuloase– punct de apă și canalizare, control acces, ventilație 40, sistem de 

monitorizare temperatură  
 

Obiectul 9 – Gospodărie de apă, Hidranți interiori, Hidranți exteriori, Stații de pompare  
Specificații tehnice: 
- Construcție îngroapată.  
- Clasă de importanță - III - conform CR 0 – 2012  
- Categoria de importanță “C” (normală) - conform HGR 766 / 1997  
- Grad de rezistență la foc II – conform P118/1999  
- Risc la incendiu mic – conform P118/1999  

Obiectul 10 – Bazin de retenție ape pluviale 
Specificații tehnice: 
- Forma în plan a bazinului este pătrată cu dimensiunea interax a laturii de 12,30m. 

Obiectul 11 – Stație preepurare 
Specificații tehnice:  
- Construcție ingroapată.  
- Clasă de importanță - III - conform CR 0 – 2012  
- Categoria de importanță “C” (normală) - conform HGR 766 / 1997  
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- Grad de rezistență la foc II – conform P118/1999  
- Risc la incendiu mic – conform P118/1999  

Obiectul 12 – Rețele exterioare 
Instalaţia de alimentare agent termic de încălzire  

Sursa de agent termic de incalzire (apa calda) este reprezentata de obiectul 4 de investitie – cladirea cu 
destinatia de Centrala termica. Centrala termica va alimenta cele doua corpuri de spital, nou proiectate, printr-o 
retea de conducte de otel, preizolate, montate ingropat sub adancimea de inghet. Fiecare corp de spital va avea 
propria retea de alimentare cu agent termic.  
Instalaţii electrice  

Alimentarea cu energie electrica se va face din Sistemul Energetic National SEN, prin intermediul unui post 
de transformare nou, echipat cu celule de linie aferente racordului si distributiei, celule de masura.   

Fiecare corp de cladire va cate avea un tablou electric general pentru consumatori normali TEG.A si TEG.B, 
alimentate din postul de transformare, cate un tablou electric general pentru consumatorii vitali TEGV.A si 
TEGV.B si cate un tablou electric general de siguranta TEGS.A si TEGS.B., cu dubla alimentare, normala si de 
rezerva.  

Sursa de alimentare cu energie electrica de rezerva este asigurata de un grup electrogen 650kVA, amplasat 
intr-o cladire special amenajata.  
Instalaţia de alimentare cu apă rece  

Sursa de alimentare cu apa rece pentru consumatorii din cladiri si pentru gospodaria de apa pentru incendiu, 
o constituie reteaua locala de apa potabila.  

Conform art. 4.14 din I9, cladirile de sanantate cu volum mai mare de 5000 mc, vor fi prevazute cu 
bransament dublu.  

Pentru asigurarea parametrilor tehnici de debit si presiune, s-a prevazut o gospodarie de apa pentru consum 
menajer, amplasata ingropat in incinta, formata din rezervor de apa si statie de pompare.  

Reţeaua de distribuţie a apei reci se compune din:  
- distribuţia exterioară;  
- distribuţia interioară;  
- coloane verticale montate în ghene;  
- legături la obiectele sanitare.  
Reţelele de distribuţie şi coloanele de apă rece vor fi prevăzute cu robineţi de închidere pe plecările traseelor 

principale, la baza coloanelor şi la alimentarea grupurilor sanitare;  
Determinarea diametrelor conductelor reţelei de distribuţie apa rece s-a făcut conform STAS 1478/1990, în 

funcţie de debit, regimul de furnizare al apei, coeficient de simultaneitate şi viteze economice. Conductele de 
apa rece si calda se vor izola termic cu izolatie elastomerica.  
Instalația de stingere incendii cu hidranți exteriori:  

În conformitate cu prevederile art. 6.1, litera a) si litera e) din Normativul P118-2-2013, modificat prin Ordin 
MDRAP nr 6026/2018, cladirile inchise din categoria de importanta deosebita B, sau cladirile de sanatate cu 
mai mult de 2 niveluri si aria construita mai mare de 600mp, se vor echipa cu instalatii de stingere a incendiilor 
cu hidranti exteriori;  

Instalatiile de stingere a incendiilor cu hidranti exteriori, este compusa din hidranti de stingere a incendiilor 
de tip suprateran, Dn 100, cu doua racorduri tip B si un racord tip A. Hidrantii se vor amplasa la minim 5m fata 
de cladiri si vor fi alimentati prin intermediul unei retele inelare din PEHD D 180mm. Sursa de apa este asigurata 
de la gospodarie proprie de apa pentru hidranti interiori si exteriori, amplasata ingropat in incinta complexului 
spitalicesc.  
Instalația de canalizare menajeră  

Instalatia de canalizare menajera asigura colectarea si evacuarea apelor uzate menajere provenite de la 
obiectele sanitare. Apele uzate menajere preluate de la nivelurile supraterane, vor fi evacuate gravitational la 
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caminele de canalizare existente in incinta spitalului, amplasate la exterior. Apele uzate menajere de la nivelul 
demisolului, vor fi evacuate prin pompare in reteaua de canalizare.  

In vederea respectarii valorilor limita admisibile de incarcare cu poluanti a apelor uzate deversate in reteaua 
publica in stricta conformitate cu prevederile normativului NTPA-002, va fi prevazuta instalatie de clorinare prin 
picurare in vederea dezinfectiei apelor menajere din cladiri.  

Apele uzate menajere vor fi evacuate la reteaua de canalizare existenta in localitate.  
Evacuarea apelor pluviale  

Apa pluviala de pe acoperisul constructilor vor fi preluate de receptoare de terasa si coloane de canalizare 
si evacuata gravitational la reteaua exterioara, nou proiectata. Apa pluviala de pe platforme si zona de parcaj, 
este preluata prin guri de scurgere si directionata gravitational catre un separat de hidrocarburi amplasat in 
incinta. Separatorul de hidrocarburi va fi conform cu normativul NTPA 002/2005, iar apa dupa epurare va fi 
deversata in reteaua locala de canalizare. Debitul apelor meteorice s-a determinat conform SR 1846/2-2007 şi 
STAS 9470-1973.  

Apele pluviale vor fi evacuate la reteaua de canalizare existenta in localitate.  
Instalații gaze naturale  

Cladirea Centralei termice se va racorda la reteaua de gaze naturale existent in zona. Traseul instalatiei de 
gaz se va realiza ingropat.  

Cladirile Corp A si Corp B propuse nu vor avea alimentare cu gaz natural, intrucat nu se va folosi foc deschis 
in niciunul din spatiile aferente, iar oficiile alimentare se vor dota cu plite si cuptoare electrice.  
Instalație Oxigen Medical  

In scopul asigurarii continuitatii alimentarii in conditii de unic defect, s-au prevazut urmatoarele statii:  
Generator Oxigen medical cu o capacitate de 16 m3/h amplasat intr-o cladire independent – sursa 

principala. Statia de producere oxigen este compusa din: refrigerator, prefiltru, filtru coloana de absorbtie cu 
carbine active, recipient de aer comprimat cu o capacitate de 750 l, compressor cu surub ce livreaza 3.5 m3/min 
, rezervor oxigen cu o capacitate de 470 l si un filtru steril in carcasa de inox.  

Statie butelii O2 (2 x 5) cu doua ramuri si comutare automata amplasata intr-o cladire independenta langa 
statia de generare al oxigenului – sursa secundara si de rezerva;  

Traseul catre spital se va face printr-un canal tehnic.  
Cele doua grupuri de butelii sunt conectate la un panou de comutare automata prin intermediul unui cap 

colector de inalta presiune. Buteliile de gaz sunt racordate la capul colector prin intermediul unor serpentine 
flexibile din cupru.  

Fiecare butelie are prevazut cate un robinet de izolare. Panoul de comutare automata, pneumatic, face 
trecerea de la grupul de butelii in lucru (care s-au golit) la grupul de butelii aflat in stand by (care sunt pline).  

Panoul de comutare automata este prevazut cu un reductor de presiune in doua trepte, de la presiunea 
disponibila in butelii (maxim 150bar) la presiunea nominala de lucru 4 bar.  

Buteliile au capacitatea de 50 L si un conținut intre 7.9-10.5 m3 cu presiunea de 200 bari. 
 

Obiectul 13 – Sistematizare verticală 
Varianta constructiva propune realizarea unei sistematizari verticale a terenului din zona spitaliceasca nou 

proiectata, care sa permita atat accesul pacientilor si personalului, cat si a autospecialei de pompieri de la nivelul 
incintei spitalului.  

In prezent platformele auto și aleile pietonale existente, prevazute in limita proiectului, au stratul de uzura 
din asfalt si beton, incadrate cu bordura din beton.  

Spatiile de circulatie auto si pietonala de care dispune spitalul in caest moment sunt prezinta degradari a 
stratului de uzură prin fisuri, diferente de nivel intre straturile de uzura executate la timp diferit, exfolierea si 
imbatranirea mixturii asfaltice.  

Din punct de vedere a captărilor meteorice, platformele existente sunt prevăzute cu guri de scurgere, ce 
sunt subdimensionate ca număr.  
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Necesitatea obiectivului de investiție pentru lucrările de sistematizare verticala rezulta din obligativitatea 
asigurării noilor accese pietonale si auto la construcțiile noi proiectate.  

Amenajarea în plan a platformei auto, alei pietonale și trotuare/ trotuare de garda a clădirilor s-a proiectat 
având in vedere conturul construcțiilor noi proiectate.  

Lucrările necesare amenajărilor exterioare, din incinta spitaliceasca, cuprind:  
- amenajarea platformei carosabile;  
- amenajări locuri de parcare;  
- amenajarea aleii pietonale noi ce asigură accesul în clădiri;  
- amenajarea trotuarelor de gardă a construcțiilor proiectate;  
- amenajarea spațiului verde in jurul clădirii Corp A/Corp B și în vecinătatea aleii parcărilor;  
- asigurarea scurgerii și captării apelor pluviale aferentă suprafețelor auto și pietonale;  
- siguranță rutieră.  

 
Obiectul 14 – Cabină poartă 

La nivelului accesului principal pe amplasament, in zona de N-E a terenului. Aceasta va fi realizata din 
modul tip container. Aceasta constructive va fi prevazuta cu instalatii electrice, sanitare, HVAC si grup sanitar.  

 
Obiectul 15 – Spații verzi  

Se propun alveole de spatii verzi delimitate prin sistemul carosabil propus prin proiectul de sistematizare 
verticala. De asemenea, se propun plantari de arbori si arbusti pentru crearea unor filtre de vegetatie, contribuind 
la conturarea unei imagini arhitecturale aerisite si fluente din punct de vedere functional si estetic. Raportul intre 
spatiul construit si cel ocupat de spatiile verzi este optim. Accesul personalului si pacientilor este completat de 
catre spatii de parcare dimensionate corespunzator.  

Se doreste realizarea unei imagini urbanistice moderne prin propunerea unor amenajari de natura 
peisagistica: montare role gazon, plantare arbori ornamentali si plantare arbusti decorativi. Aceasta zona va fi 
gandita ca un loc de odihna si recreere, fiind destinata atat pacientilor cat si vizitatorilor. Se vor propune elemente 
de mobilier urban, banci cu spatar, pentru intregirea intentiei arhitecturale.  

Elementele geometrice ale aleilor de acces au fost amenajate astfel incat sa asigure fluiditatea circulatiei si 
accesul catre toate puncetele de interes.  

Pentru a creea o zona de protectie fata de vecinatati au fost prevazute lucrari pentru plantari de arbusti si 
arbori ornamentali, tuia, si arbori tip frasin european (fraxinus excelsior) dispusi astfel incat sa creeze zone 
umbrite si sa izoleze interiorul proprietatii.  

Pentru intregirea ambientului arhitectural se va propune si un sistem de iluminat exterior. 
Obiectul 16 – Împrejmuire  

Se propune imprejmuirea imobilului cu gard plin pe laturile laterale, realizat cu fundatie si stalpi din beton 
armat si panouri pline din PVC.  

Pe laturile dinspre zona de acces (laturile de nord-est) precum si pe zona de separate intre corpul A si corpul 
B se propune imprejmuirea cu gard realizat cu fundatie si stalpi din beton armat si panouri metalice. Portile de 
acces s-au propus din elemente metalice. 
Obiectul 17 – Branșamente 

- Alimentare cu energie electrică 
- Apă rece 
- Instalaţia de alimentare cu apă caldă 
- Gaze naturale 
- Gaze medicale 

Obiectul 18 – Organizare de șantier 
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3. Sursa de finanţare 
Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din 

fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau 
contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite. 

 
4. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei: 
 
Obiectul 1 – Demolări 
- Corp C1 - Secția de infecțioase și cronici  
- Corp C2 - Secția triaj psihiatrie si cabină poarta  
- Corp C3 - Arhiva  
- Corp C4 - Secția de Psihiatrie  
- Corp C5 - Spălătorie (clădire abandonată)  
- Corp C6 - Bazin ingropat (subteran)  
- Corp C7 – Magazie (baracă metalică)  
Obiectul 2 – Zid de sprijin 
- Zid de sprijin din piloți armați individual din beton armat și grindă de coronament 
Obiectul 3 - Corp 1 (Secție psihiatrie + cronici) 
- Clasa de importanță – I - conform P 100/1- 2013  
- Categoria de importanță “A” (excepțională) - conform HGR 766 / 1997  
- Gradul de rezistență la foc - II - conform P 118 / 1999  
- Risc de incendiu – Mic, conform P 118 / 1999  
- Suprafață construită: 3.908,45 mp  
- Suprafață construită desfășurată: 22.723,25 mp 
Obiectul 4 – Corp 2  (Secție boli infecțioase) 
- Clasa de importanță – I - conform P 100/1- 2013  
- Categoria de importanță “A” (excepțională) - conform HGR 766 / 1997  
- Gradul de rezistență la foc - II - conform P 118 / 1999  
- Risc de incendiu – Mic, conform P 118 / 1999  
- Suprafață construită: 1.826,70 mp  
- Suprafață construită desfășurată: 12.786,9 mp 
Obiectul 5 – Clădire Grup Electrogen  
- Clasa de importanță – III - conform P 100/1- 2013  
- Categoria de importanță “C” (normală) - conform HGR 766 / 1997  
- Gradul de rezistență la foc - II - conform P 118 / 1999  
- Risc de incendiu – Mare, conform P 118 / 1999  
- Regim de înălțime Parter  
- Suprafață construită: 38,25 mp  
- Suprafață construită desfășurată: 38,25 mp 
Obiectul 6 – Clădire centrală termică  
- Clasa de importanță – III - conform P 100/1- 2013  
- Categoria de importanță “C” (normală) - conform HGR 766 / 1997  
- Gradul de rezistență la foc - II - conform P 118 / 1999  
- Risc de incendiu –Mijlociu, conform P 118 / 1999  
- Regim de înălțime Parter  
- Suprafață construită: 150,00 mp  
- Suprafață construită desfășurată: 150,00 mp 
Obiectul 7 – Clădire stație oxigen medical 
- Clasa de importanță – III - conform P 100/1- 2013  
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- Categoria de importanță “C” (normală) - conform HGR 766 / 1997  
- Gradul de rezistență la foc - II - conform P 118 / 1999  
- Risc de incendiu – Mic, conform P 118 / 1999  
- Regim de înălțime Parter 
- Suprafață construită: 28,56 mp  
- Suprafață construită desfășurată: 28,56 mp 
Obiectul 8 – Clădire deșeuri  
- Clasa de importanță – III - conform P 100/1- 2013  
- Categoria de importanță “C” (normala) - conform HGR 766 / 1997  
- Gradul de rezistență la foc - II - conform P 118 / 1999  
- Risc de incendiu – Mic, conform P 118 / 1999  
- Regim de înălțime Parter 
- Suprafață construită: 46,70 mp  
- Suprafață construită desfășurată: 46,70 mp 
Obiectul 9 – Gospodărie de apă, Hidranți interiori, Hidranți exteriori, Stații de pompare  
- Clasă de importanță - III - conform CR 0 – 2012  
- Categoria de importanță “C” (normală) - conform HGR 766 / 1997  
- Grad de rezistență la foc II – conform P118/1999  
- Risc la incendiu mic – conform P118/1999  
- Construcție îngropată.  
- Suprafață construită: 304,40 mp  
- Suprafață construită desfășurată: 304,40 mp 
Obiectul 10 – Bazin de retenție ape pluviale 
- Clasă de importanță - III - conform CR 0 – 2012  
- Categoria de importanță “C” (normală) - conform HGR 766 / 1997  
- Grad de rezistență la foc II – conform P118/1999  
- Risc la incendiu mic – conform P118/1999 
- Construcție îngropată 
- Suprafață construită: 182,70 mp  
- Suprafață construită desfășurată: 182,70 mp 
Obiectul 11 – Stație preepurare 
- Clasă de importanță - III - conform CR 0 – 2012  
- Categoria de importanță “C” (normală) - conform HGR 766 / 1997  
- Grad de rezistență la foc II – conform P118/1999  
- Risc la incendiu mic – conform P118/1999  
- Suprafață construită: 42,25 mp  
- Suprafață construită desfășurată: 42,25 mp 
Obiectul 12 – Rețele exterioare 
- Instalaţia de alimentare agent termic de încălzire 
- Instalaţii electrice 
- Instalaţia de alimentare cu apă rece 
- Instalația de stingere incendii cu hidranți exteriori 
- Instalația de canalizare menajeră 
- Instalatii gaze naturale 
- Instalatie Oxigen Medical 
Obiectul 13 – Sistematizare verticală 
- amenajarea platformei carosabile;  
- amenajări locuri de parcare;  
- amenajarea aleii pietonale noi ce asigură accesul în clădiri;  
- amenajarea trotuarelor de garda a construcțiilor proiectate;  
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- amenajarea spațiului verde în jurul clădirii Corp 1/Corp 2 și în vecinătatea aleii parcărilor;  
- asigurarea scurgerii și captării apelor pluviale aferentă suprafețelor auto și pietonale;  
- siguranță rutieră 
Obiectul 14 – Cabină poartă 
- Modul tip container 
Obiectul 15 – Spații verzi 
Obiectul 16 – Împrejmuire 
Obiectul 17 – Branșamente 
Obiectul 18 – Organizare de șantier 

 
Total general 385.555.807,62 lei (inclusiv TVA) 
Din care C+M 267.554.582,83 lei (inclusiv TVA) 
 
Durata  estimativă de realizare a investiției este de 36 luni. 

 
 

C. CONCLUZII 
Analizând documentaţia prezentată în şedinţa de avizare din data de 17.08.2022, conform procesului-verbal al 
ședinței de avizare nr. 4 / 17.08.2022, anexă la prezentul aviz, Consiliul Tehnico-Economic dă: 
 

AVIZ FAVORABIL 
 

pentru obiectivul „Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui” 
 

Se avizează următorii indicatori tehnico-economici: 
v Valoarea totală (INV) = 385.555.807,62 lei inclusiv T.V.A. 
v Din care C+M = 267.554.582,83 lei inclusiv T.V.A.  
v Capacități: 

Obiectul 1 – Demolări 
- Corp C1 - Secția de infecțioase și cronici  
- Corp C2 - Secția triaj psihiatrie și cabină poartș  
- Corp C3 – Arhivă  
- Corp C4 - Secția de Psihiatrie  
- Corp C5 - Spălătorie (clădire abandonată)  
- Corp C6 - Bazin îngropat (subteran)  
- Corp C7 – Magazie (baracă metalică)  

Obiectul 2 – Zid de sprijin 
- Zid de sprijin din piloți armați individual din beton armat și grindă de coronament 

Obiectul 3 - Corp 1 (Secție psihiatrie + cronici) 
- Suprafață construită: 3.908,45 mp  
- Suprafață construită desfășurată: 22.723,25 mp 

Obiectul 4 – Corp 2  (Secție boli infecțioase) 
- Suprafață construită: 1.826,70 mp  
- Suprafață construită desfășurată: 12.786,9 mp 

Obiectul 5 – Clădire Grup Electrogen  
- Suprafață construită: 38,25 mp  
- Suprafață construită desfășurată: 38,25 mp 

Obiectul 6 – Clădire centrală termică  
- Suprafață construită: 150,00 mp  
- Suprafață construită desfășurată: 150,00 mp 
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Obiectul 7 – Clădire stație oxigen medical 
- Suprafață construită: 28,56 mp  
- Suprafață construită desfășurată: 28,56 mp 

Obiectul 8 – Clădire deșeuri  
- Suprafață construită: 46,70 mp  
- Suprafață construită desfășurată: 46,70 mp 

Obiectul 9 – Gospodărie de apă, Hidranți interiori, Hidranți exteriori, Stații de pompare  
- Suprafață construită: 304,40 mp  
- Suprafață construită desfășurată: 304,40 mp 

Obiectul 10 – Bazin de retenție ape pluviale 
- Suprafață construită: 182,70 mp  
- Suprafață construită desfășurată: 182,70 mp 

Obiectul 11 – Stație preepurare 
- Suprafață construită: 42,25 mp  
- Suprafață construită desfășurată: 42,25 mp 

Obiectul 12 – Rețele exterioare 
- Instalaţie de alimentare agent termic de încălzire 
- Instalaţii electrice 
- Instalaţia de alimentare cu apă rece 
- Instalația de stingere incendii cu hidranți exteriori 
- Instalația de canalizare menajeră 
- Instalatii gaze naturale 
- Instalatie Oxigen Medical 

Obiectul 13 – Sistematizare verticală 
- platformă carosabilă;  
- locuri de parcare;  
- alei pietonale noi;  
- trotuare de gardă a construcțiilor proiectate;  
- spațiu verde în jurul clădirii Corp 1/Corp 2 și în vecinătatea aleii parcărilor;  
- asigurarea scurgerii și captării apelor pluviale aferentă suprafețelor auto și pietonale;  
- siguranță rutieră 

Obiectul 14 – Cabină poartă 
- Modul tip container 

Obiectul 15 – Spații verzi 
Obiectul 16 – Împrejmuire 
Obiectul 17 – Branșamente 
Obiectul 18 – Organizare de șantier 

 
v Durata de execuție a investiției: 36 luni 

 
 

PREŞEDINTE C.T.E. 
 Mariana  Vieru 

 
                                                                                                                 Secretar C.T.E. 

                                                                                                                Alexandru Dudău 
 
 






























