
 

R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  
C O N S I L I U L  L O C A L  

 
H O T Ă R Â R E  

 
Nr. ___ din  31.10.2019 

 
privind aprobarea notelor conceptuale și a temelor de proiectare 

pentru unele obiective ale Spitalului municipal de Urgență Roman 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 

Examinând referatul de aprobare nr. 20965 din 30.10.2019 înaintat de 
către dnul consilier local Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate 

nr. 20966 din 30.10.2019 întocmit de Direcía Tehnică; 
Văzând avizul favorabil nr. ___ din 31.10.2019 al Comisiei pentru buget 

finanțe, avizul favorabil nr. ___ din 31.10.2019 al Comisiei juridice, precum şi 

avizul de legalitate nr. _____ din 31.10.2019 al Secretarului general al 
municipiului Roman; 

Luând în considerare adresa nr. 29886/30.10.2019 a Spitalului municipal 
de Urgență Roman, înregistrată sub nr. 20962/30.10.2019 la Primăria 

municipiului Roman; 
Având în vedere Decizia nr. 27/30.10.2019 a Consiliului de Administrație 

al Spitalului municipal de Urgență Roman, precum și prevederile art. 1, art. 3 și 

art. 5 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice; 
Luând în considerare prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, precum și ale art. 129, alin. 2, lit. „b” din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ;  

În temeiul prevederilor art. 139, al art. 140,  alin. 1, art.  196, alin. 1, lit. 
„a” din același act normativ; 

 

HOTĂRĂŞTE:  
 

Art. 1. (1) Se aprobă nota conceptuală pentru obiectivul de investiții 

„Refuncționalizare și reabilitare în vederea acreditării Spitalului municipal 

de Urgență Roman de către ANMCS”, conform anexei nr. 1 la prezenta 
hotărâre. 



 

(2) Se aprobă tema de proiectare pentru obiectivul de investiții 

„Refuncționalizare și reabilitare în vederea acreditării Spitalului municipal 

de Urgență Roman de către ANMCS”, conform anexei nr. 2 la prezenta 
hotărâre. 

 

Art. 2. (1) Se aprobă nota conceptuală pentru obiectivul de investiții 

„Refuncționalizare bloc alimentar, schimbare spațiu interior”, conform 
anexei nr. 3 la prezenta hotărâre 

(2) Se aprobă tema de proiectare pentru obiectivul de investiții 
„Refuncționalizare bloc alimentar, schimbare spațiu interior”, conform 
anexei nr. 4 la prezenta hotărâre. 

 

Art. 3 (1) Se aprobă nota conceptuală pentru obiectivul de investiții 

„Înființare spitalizare de zi”, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre. 
(2) Se aprobă tema de proiectare pentru obiectivul de investiții 

„Înființare spitalizare de zi”, conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre. 
 

Art. 4. (1) Se aprobă nota conceptuală pentru obiectivul de investiții 

„Refuncționalizare și modernizare compartiment de sterilizare central”, 
conform anexei nr. 7 la prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă tema de proiectare pentru obiectivul de investiții 

„Refuncționalizare și modernizare compartiment de sterilizare central”, 

conform anexei nr. 8 la prezenta hotărâre 
 

Art. 5. Spitalul municipal de Urgență Roman va duce la îndeplinire 
prezenta hotărâre. 

 
Art. 6. Hotărârea se va comunica, prin grija Secretarului general al 

municipiului Roman, către donatar şi toate persoanele interesate. 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                     CONTRASEMNEAZĂ 
              Consilier,                Secretarul General al Municipiului Roman,  
      Eugen PATRAȘCU                                        Gheorghe CARNARIU 
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Nr. .........../............ 

APROBAT  MANAGER 
Dr. Maria Andrici 

 
 

NOTĂ CONCEPTUALĂ 
 
    1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii propus 
    1.1. Denumirea obiectivului de investiţii: “Refunctionalizare si reabilitare in vederea 
reacreditarii Spitalului  Municipal de Urgenta Roman de catre ANMCS” 
    1.2. Ordonator principal de credite/investitor: Municipiul Roman 
    1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar):Spitalul Municipal de Urgenta Roman 
    1.4. Beneficiarul investiţiei: Municipiul Roman - Spitalul Municipal de Urgenta Roman 
 
    2. Necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţii propus 
    2.1. Scurtă prezentare privind: 
    a) deficienţe ale situaţiei actuale; 

In prezent Spitalul Municipal de Urgenta Roman este in curs de acreditare si pentru 
indeplinirea tuturor conditiilor se impun modificari ale fluxurilor medicale cu implicatii 
asupra structurii de rezistenta a imobilului, a functionalului existent, partiului de arhitectura 
pentru aducerea la standardele in vigoare. 

In prezent identificam principalele deficiente: 
Parter 
- Sectia de recuperare de la nivelul parterului nu are asigurat numarul suficient de 

paturi prevazute in standardele de functionare si acreditare a spitalelor;  
- lipsa spatiu pentru cabinet de asistenta sociala 
- spatiu inadecvat pentru triaj- internare si garderoba 
- spatiile nu sunt propice pentru amenajarea de vestiar si arhiva C.P.U. 

 
Etaj 1 
- Intersectia a doua sau mai multe fluxuri medicale din sectii diferite; 
- Lipsa grupurilor sanitare pentru personae cu dizabilitati locomotorii pentru 

fiecare sectie; 
- Lipsa ploscarelor pe fiecare sectie 
- Accesul persoanelor de pe sectii in sala de mese se face prin holul central 

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN 

Roman, str. Tineretului nr.28-30, jud.Neamt 

Cod fiscal: 2613940 

Tel. :0233-742511, / Fax :0233-741963 

E-mail: secretariat@spitalroman.ro 

Site: www.spitalroman.ro 
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- Lipsa spatiilor pentru depozitarea materialelor de curatenie si depozitarea 
temporara a deseurilor  

-  
Etaj 2 
- Intersectia a doua sau mai multe fluxuri medicale din sectii diferite; 
- Lipsa grupurilor sanitare pentru persoane cu dizabilitati locomotorii pentru 

fiecare sectie 
- Lipsa ploscarelor pe fiecare sectie 
- Accesul persoanelor de pe sectii in sala de mese se face prin holul central 
- Lipsa spatiilor pentru depozitarea materialelor de curatenie si depozitarea 

temporara a deseurilor  
 

Etaj 3 
- Intersectia a doua sau mai multe fluxuri medicale din sectii diferite; 
- Lipsa grupurilor sanitare pentru persoane cu dizabilitati locomotorii pentru 

fiecare sectie 
- Lipsa ploscarelor pe fiecare sectie 
- Accesul persoanelor de pe sectii in sala de mese se face prin holul central 
- Lipsa spatiilor pentru depozitarea materialelor de curatenie si depozitarea 

temporara a deseurilor  
 

Etaj 4 
- Intersectia a doua sau mai multe fluxuri medicale din sectii diferite; 
- Lipsa grupurilor sanitare pentru personae cu dizabilitati locomotorii pentru 

fiecare sectie 
- Lipsa ploscarelor pe fiecare sectie 
- Accesul persoanelor de pe sectii in sala de mese se face prin holul central 
- Lipsa spatiilor pentru depozitarea materialelor de curatenie si depozitarea 

temporara a deseurilor  
- Lipsa spatiilor de vestiare pentru personalul medical de lasectiile aferente acestui 

nivel 
 

Etaj 5 
- Intersectia a doua sau mai multe fluxuri medicale din sectii diferite; 
- Lipsa grupurilor sanitare pentru personae cu dizabilitati locomotorii pentru 

fiecare sectie 
- Lipsa ploscarelor pe fiecare sectie 
- Accesul persoanelor de pe sectii in sala de mese se face prin holul central 
- Lipsa spatiilor pentru depozitarea materialelor de curatenie si depozitarea 

temporara a deseurilor  
- Lipsa spatiilor de vestiare pentru personalul medical de lasectiile aferente acestui 

nivel 
 
    b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii; 
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Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii este faptul ca 
spitalul va fi acreditat de catre ANMCS. 

 
Acreditarea confirmă că o unitate medicală dispune de resursele și de competențele 

profesionale necesare pentru a acorda îngrijiri medicale în specialitățile pe care le are în 

structură. Confirmă că o unitate medicala poate face ceea ce spune că face. Prin urmare, 

pacienții vor avea o mai mare încredere de a se adresa unei unități medicale acreditate 

decât unei unități neacreditate. 
 
Acreditarea este un proces necesar atât pentru unitățile de stat, cât și pentru cele 

private, care vor să intre în relații contractuale cu Casele de Asigurări de Sănătate. 
Pacientul care se adresează unei unități sanitare acreditate va avea siguranța că va fi 

corect informat asupra problemelor lui de sănătate, asupra posibilităților respectivei unități 

de a i le trata și asupra asigurării continuității îngrijirii medicale până la rezolvare. Într-o 
unitate acreditată există condiţii pentru aplicarea cele mai bune practici în domeniu și 

pentru luarea tuturor măsurilor pentru a evita riscurile ca pacientul să sufere prejudicii de 

orice fel pe durata tratamentului aplicat în respectivul spital. 
 
    c) impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiţii. 

Spitalele care nu obțin acreditarea nu vor mai putea încheia contract cu Casa de 

Asigurări de Sănătate.Un spital care nu este acreditat poate funcționa fără relație 
contractuală cu sistemul public de asigurări. Dacă pacienții vor accepta să primească 

îngrijiri medicale într-o unitate medicală neacreditată și vor accepta să plătească pentru 

aceste servicii, unitatea va continua să funcționeze. 
 
    2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiţii cu aceleaşi funcţiuni sau funcţiuni 

similare cu obiectivul de investiţii propus, existente în zonă, în vederea justificării 

necesităţii realizării obiectivului de investiţii propus. 
In prezent majoritatea unitatilor medicale apropiate sunt in proces de acreditare.cu 

atat mai mult respectand standardele si cerintele in domeniu investitia propusa este 
necesara. 
 
    2.3. Existenţa, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, 

aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de investiţii 

propus. 
Nu este cazul 

 
    2.4. Existenţa, după caz, a unor acorduri internaţionale ale statului care obligă partea 

română la realizarea obiectivului de investiţii 
Nu este cazul 

 
    2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei 

Obiectivul generalpreconizat a fi atins prin realizarea investitiei este obtinerea 
acreditrii din partea ANMCS. 
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    3. Estimarea suportabilităţii investiţiei publice 
3.1 Estimarea cheltuielilor pentru execuţia obiectivului de investiţii, luându-se în 
considerare, după caz: 
    - costurile unor investiţii similare realizate; 
    - standarde de cost pentru investiţii similare. 

Intrucat Municipiul Roman - Spitalul Municipal de Urgenta Roman nu a mai derulat 
investitii similare au fost luate in considerare standardele de cost din domeniu si investitii 
similare la alte unitati sanitare. 

Spatiile la care se intervine au o suprafata de aproximativ 1650mp. 
Valoarea estimata a acestui obiectiv de investitii este de aproximativ 

1650mp*300Euro/mp=495.000euro fara TVA 
 

    3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentaţiei tehnico-
economice aferente obiectivului de investiţie, precum şi pentru elaborarea altor studii de 

specialitate în funcţie de specificul obiectivului de investiţii, inclusiv cheltuielile necesare 
pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege 

 
3.2.1 Studii de teren 

- Studiu topografic 
- Studiu geotehnic 
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului                            
3.1.3 Alte studii specifice  
 

3.2.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi 

autorizaţii 
Obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism 
Obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare, obţinere de 

autorizaţii de scoatere din circuitul agricol 
Obţinere aviz sanitar, sanitar-veterinar şi fitosanitar 
Obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţelele publice 

de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie, etc. 
Obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresa 
Întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului Cadastral provizoriu şi înregistrarea 

terenului în Cartea Funciară 
Obţinerea actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului 
Dovada inregistrarii proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania  
Avizul de specialitate în cazul obiectivelor de patrimoniu 
Alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege 
 
3.2.3 Expertizare tehnică 
3.2.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 

3.2.4.1 Audit energetic 
3.2.4.2 Certificare energetica la finalul executiei 

3.5 Proiectare 
3.2.5.1 Temă de proiectare 
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3.2.5.2 Studiu de prefezabilitate 
3.2.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de 

intervenții și deviz general 
3.2.5.3.1 Studiu de Fezabilitate partea tehnica 
3.2.5.3.2 Analiza Cost-Beneficiu 

3.2.5.4 Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 

avizelor/acordurilor/autorizațiilor 
3.2.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de 

execuție 
3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuție 

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 
3.7 Consultanță 

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii  
3.7.2 Auditul finaciar 

3.8 Asistenta tehnica 
3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului 
3.8.1.1  - pe perioada de execuţie a lucrărilor  
3.8.1.2 - pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de 

control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Constructii 
3.8.2 Dirigenție de șantier 

 
Studii de teren pe baza documentatiei avute la dispozitie exista si nu trebuie 

reinoire -0lei 
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi 

autorizaţii        - 2000lei             
Expertiza tehnica: 85.000lei 
Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor -15000lei 
Proiectare 160000lei 

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și 

deviz general  65000 LEI  
Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 

avizelor/acordurilor/autorizațiilor 30000 LEI  
Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuție 

10000 LEI  
Proiect tehnic şi detalii de execuție 55000LEI 

Organizarea procedurilor de achiziţie 0 lei 
Consultanță 0 lei 
Asistenta tehnica 34500lei 
 
 

    3.9. Surse identificate pentru finanţarea cheltuielilor estimate (în cazul finanţării 

nerambursabile se va menţiona programul operaţional/axa corespunzătoare, 

identificată) 
Finantarea cheltuielilor estimate va fi asigurata din fonduri proprii ale Spitalului 

Municipal de Urgenta Roman si din Bugetul Consiliului Local Roman. 
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    4. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al 

construcţiei existente 
Terenul de amplasament (spital si teren aferent), in suprafata de 12.126 mp, se afla 

situat in intravilanul municipiului Roman, jud.Neamt, intr-o zona echipata edilitar si 
apartine domeniului public al municipiului Roman.Nu sunt semnalate accidente subterane 
(beciuri, hrube, lutarii). Pe amplasament se afla un numar de imobile, cel studiat fiind 
Spitalul Municipal de Urgenta Roman. 

Folosinta actuala si destinatia: curti-constructii. 
Conform Planului Urbanistic General, imobilul este situat in Unitatea teritoriala de 

referinta nr. 1, subzona Iss – institutii si servicii publice sanitare, fara restrictii de 
construire, iar conform Regulamentului de Urbanism aferent Planului Urbanistic General 
se pot autoriza modificari si modernizari la constructiile existente, cu respectarea 
prevederilor C.U. si ale Codului Civil. 

Distantele fata de vecinatati ale constructiei sunt: 18,85 m fata de axul drumului (str. 
Tineretului), 89,30 m fata de limita de nord, 62,20 m fata de limita de est,  15,10 m fata de 
limita de vest si respectiv 25,60 m fata de limita de sud. 

Constructia se incadreaza in clasa a I-a de importanta seismica conform Normativ 
P100/1-2013 si are categoria „B” de importanta deosebita, conform prevederilor HG 

766/1997. 
Cladirea Spitalului Municipal de Urgenta Roman este alcatuita dintr-un numar de 6 

tronsoane, cu regimuri de inaltime ce variaza de la Parter la D+P+6E, astfel: 
Corp A - Regim de inaltime D+P+5E 
Corp B - Regim de inaltime D+P+5E 
Corp C - Regim de inaltime D+P+6E 
Corp D - Regim de inaltime St+D+P+5E 
Corp E - Regim de inaltime D+P+5E 
Corp UPU - Regim de inaltime Parter 
Corp Bloc Alimentar – Regim de inaltime D+P 
 
Ansamblul structural are forma literei „H”, pe o latura tronsoanele A si B, pe 

cealalta latura D si E, cu legatura dintre ele formata din corpul C. Aceste tronsoane s-au 
construit in 1977-1980, data la care a fost dat in folosinta un alt tronson – Corp Bloc 
Alimentar. Corpurile sunt legate functional, dar independente structural, cu rosturi seismice 
intre ele. Ulterior in anul 2007 s-a inceput constructia corpului Primire Urgente, finalizat in 
anul 2009, cu regim de inaltime Parter. Acesta este independent structural. 
 
    5. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru 

realizarea obiectivului de investiţii: 
    a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, 

suprafaţa terenului, dimensiuni în plan); 
Terenul de amplasament (spital si teren aferent), in suprafata de 12.126 mp, se afla 

situat in intravilanul municipiului Roman, jud.Neamt, intr-o zona echipata edilitar si 
apartine domeniului public al municipiului Roman.Nu sunt semnalate accidente subterane 
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(beciuri, hrube, lutarii). Pe amplasament se afla un numar de imobile, cel studiat fiind 
Spitalul Municipal de Urgenta Roman. 

Folosinta actuala si destinatia: curti-constructii. 
Conform Planului Urbanistic General, imobilul este situat in Unitatea teritoriala de 

referinta nr. 1, subzona Iss – institutii si servicii publice sanitare, fara restrictii de 
construire  iar conform Regulamentului de Urbanism aferent Planului Urbanistic General 
se pot autoriza modificari si modernizari la constructiile existente, cu respectarea 
prevederilor C.U. si ale Codului Civil. 
 
    b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 

Vecinătăți:  
• la nord – strada Dumbrava Rosie, 
• la est – proprietate privata, aleea Dumbrava Rosie, 
• la vest – strada Tineretului, 
• la sud – Colegiul National Roman Voda.  
Acces: Accesul pe amplasament se face din strada Tineretului situata la vest. 

Orientarea constructiei este cu latura lunga paralela cu directia N - S. 
 

c) Surse de poluare existente in zona; 
• surse organizate, stationare si temporare de poluare: cosurile centralelor cu 

combustibil gazos sau solid, prin care se pot evacua in atmosfera gaze de ardere, pulberi. In 
urma arderii, efluentii gazosi pot contine in principal bioxid de carbon, monoxid de carbon, 
oxizi de azot, hidrocarburi, etc. Functie de combustibilul utilizat ( gaz metan, lemn de foc 
si carbune etc ); 

• surse mobile (trafic): gazele de esapament; 
In amplasamentul studiat nu exista zone cu nivele mari de zgomot. 
 

d) Particularitati de relief; 
Municipiul Roman este situat in partea de est a judetului Neamt, in partea centrala a 

podisuluiMoldovei la aproximativ 3 km amonte de confluenta raurilor Moldova si Siret, pe 
malul stang al raului Moldova, avand urmatoarele vecinatati:  

La sud municipiul Bacau la o distanta de 42 km, la est municipiul Iasi, la o distanta 
de 84 km cu strabaterea orasului Targu Frumos pe calea rutiera, la nord municipiul 
Botosani, aflat la o distanta de 107 km, iar la vest municipiul Piatra Neamt, situat la 50 km. 

Relieful municipiului Roman si al imprejurimilor acestuia are un aspect putin 
pronuntat si este rezultatul fenomenelor de eroziune si de confluenta al celor doua rauri 
Siret si Moldova. 

In relieful municipiului apar astfel trei niveluri principale distincte si anume: 
- primul nivel il constituie o terasa superioara de confluenta, comuna ambelor vai; 
- al doilea nivel il constituie cate o terasa inferioara de o parte si de alta a celei 

superioare raspunzand actiunii separate a celor doua rauri; spre vest se gaseste terasa 
inferioara a Moldovei si spre est cea a Siretului; 

- al treilea nivel corespunde cu o zona joasa (lunca) discontinua, respectiv malul 
stang al raului Moldova. 
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e) Nivel de echipare tehnico-edilitara a zonei si posibilitati de asigurare a utilitatilor; 
Zona este echipata cu urmatoarele utilitati: retea electrica, retea gaze naturale, 

alimentare cu apa, canalizare, telefonie. 
 

f) Existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita 
relocare/protejare, in masura in care pot fi identificate; 

Nu sunt necesare relocari sau protejari de retele edilitare deoarece interventiile se 
efectueaza intr-o cladire existenta. 

 
g) Posibile obligatii de servitute; 

Nu exista sau nu sunt cunoscute la acest moment. 
 

h) Conditionari constructive determinate de starea tehnica si de sistemul constructiv al unor 
constructii existente in amplasament, asupra carora se vor face lucrari de interventii, dupa 
caz; 

Conditionarile constructive determinate de starea tehnica si de sistemul constructiv 
al unor constructii existente in amplasament, asupra carora se vor face lucrari de interventii 
vor fi stabilite prin expertiza tehnica. 

 
i)Reglementari urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate 
– plan urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent; 

Conform Planului Urbanistic General, imobilul este situat in Unitatea teritoriala de 
referinta nr. 1, subzona Iss – institutii si servicii publice sanitare, fara restrictii de 
construire  iar conform Regulamentului de Urbanism aferent Planului Urbanistic General 
se pot autoriza modificari si modernizari la constructiile existente, cu respectarea 
prevederilor C.U. si ale Codului Civil. 

 
j) Existenta de monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament 
sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor 
zone protejate. 

Nu este cazul 
 
    6. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus, din punct de vedere tehnic 

şi funcţional: 
    a) destinaţie şi funcţiuni; 

Prin obiectivul de investitii propus se urmareste obtinerea acreditarii din partea 
ANMCS, imbunatatirea functionala si corectarea fluxurilor medicale pe fiecare sectie in 
parte.Cladirea, avand destinatia de spital, nu isi schimba aceasta destinatie. 

 
    b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate; 

Suprafata spatiilor asupra carora se intervine este de aproximativ 1650mp, pe 
nivelurile la care se afla sectiile care au nevoie de modificari functionale. 

Preconizat se va asigura un functional adecvat normelor de acreditare. 
 

    c) durata minimă de funcţionare apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse; 
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Va fi stabilita ulterior prin normative specifice in vigoare. 
 
    d) nevoi/solicitări funcţionale specifice. 

Dintre nevoile functionale specificeamintim: 
- realizarea de grupuri sanitare pentru persoane cu dizabilitati locomotorii pe 

fiecare sectie in parte,  
- realizarea unor fluxuri medicale conforme normativelor pe fiecare sectie in parte. 
- Realizarea unor vestiare pentru personalul medical 
- Realizarea de spatii de depozitare materiale de curatenie si de spatii de depozitare 

temporara a deseurilor medicale 
 
    7. Justificarea necesităţii elaborării, după caz, a: 
    - studiului de prefezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore de investiţii; 
    - expertizei tehnice şi, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, 

audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, în cazul intervenţiilor la 

construcţii existente; 
Avand in vedere ca se intervine la un corp de cladire existent, vor fi necesare 

urmatoarele: 
- expertiza tehnica 
- audit energetic 

 
    - unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricţiile şi 

permisivităţile asociate cu obiectivul de investiţii, în cazul intervenţiilor pe monumente 
istorice sau în zone protejate. 

Nu este cazul 
Anexez prezentei Note Conceptuale si Tema de proiectare pentru acest obiectiv. 

 
Întocmit, 

Sef serviciu Tehnic 
Ing. Pruteanu Adrian 

                                 
 
 
 
    Data: 30 octombrie 2019 
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Beneficiar: Municipiul Roman - Spitalul Municipal de Urgenta Roman 
Proiectant: SC ABV TOTAL PROIECT SRL 
 
Nr. ....../............. 
 

TEMĂ DE PROIECTARE 
 
1. Informaţiigenerale 
1. Informaţiigeneraleprivindobiectivul de investiţiipropus 
    1.1. Denumireaobiectivului de investiţii: “Refunctionalizaresireabilitare in 

vedereaacreditariispitalului de catre ANMCS” 
    1.2. Ordonator principal de credite/investitor: Municipiul Roman 
    1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar): Spitalul Municipal de Urgenta Roman 
    1.4. Beneficiarulinvestiţiei: Municipiul Roman - Spitalul Municipal de Urgenta Roman 
    1.5. Elaboratorultemei de proiectare: SC ABV TOTAL PROIECT SRL 
 
2. Date de identificareaobiectivului de investiţii 
    2.1. Informaţiiprivindregimuljuridic, economic şitehnic al terenuluişi/sau al construcţieiexistente, 

documentaţiecadastrală 
Terenul de amplasament (spital si teren aferent), in suprafata de 12.126 mp, se afla situat in 

intravilanul municipiului Roman, jud. Neamt, intr-o zona echipata edilitar si apartine domeniului 
public al municipiului Roman. Nu sunt semnalate accidente subterane (beciuri, hrube, lutarii). Pe 
amplasament se afla un numar de imobile, cel studiat fiind Spitalul Municipal de Urgenta Roman. 

Folosinta actuala si destinatia: curti-constructii. 
Conform Planului Urbanistic General, imobilul este situat in Unitatea teritoriala de referinta 

nr. 1, subzona Iss – institutii si servicii publice sanitare, fara restrictii de construire, iar conform 
Regulamentului de Urbanism aferent Planului Urbanistic General se pot autoriza modificari si 
modernizari la constructiile existente, cu respectarea prevederilor C.U. si ale Codului Civil. 

Vecinatati:  
 la nord – strada Dumbrava Rosie, 
 la est – proprietate privata, aleea Dumbrava Rosie, 
 la vest – strada Tineretului, 
 la sud – Colegiul National Roman Voda.  

Acces: Accesul pe amplasament se face din strada Tineretului situata la vest. Orientarea 
constructiei este cu latura lunga paralela cu directia N - S.  
 Distantele fata de vecinatati ale constructiei sunt: 18,85 m fata de axul drumului (str. 
Tineretului), 89,30 m fata de limita de nord, 62,20 m fata de limita de est,  15,10 m fata de limita de 
vest si respectiv 25,60 m fata de limita de sud. 

Constructia se incadreaza in clasa a I-a de importanta seismica conform Normativ P100/1-
2013 si are categoria „B” de importanta deosebita, conform prevederilor HG 766/1997. 

CladireaSpitalului Municipal de Urgenta Roman estealcatuitadintr-un numar de 6 tronsoane, cu 
regimuri de inaltimecevariaza de la Parter la D+P+6E, astfel: 

Corp A - Regim de inaltime D+P+5E 

Corp B - Regim de inaltime D+P+5E 

Corp C - Regim de inaltime D+P+6E 



 

 

Corp D - Regim de inaltime St+D+P+5E 

Corp E - Regim de inaltime D+P+5E 

Corp UPU - Regim de inaltimeParter 

Corp Bloc Alimentar – Regim de inaltime D+P 

Ansamblul structural are forma literei „H”, pe o laturatronsoanele A si B, pecealaltalatura D si 

E, cu legaturadintreeleformata din corpul C. Acestetronsoane s-au construit in 1977-1980, data la care a 
fostdat in folosinta un alt tronson – Corp Bloc Alimentar. Corpurilesunt legate functional, 
darindependente structural, cu rosturiseismiceintreele. Ulterior in anul 2007 s-a 
inceputconstructiacorpuluiPrimireUrgente, finalizat in anul 2009, cu regim de inaltimeParter. 
Acestaeste independent structural. 

Zonaesteechipata cu urmatoareleutilitati: reteaelectrica, retea gaze naturale, alimentare cu apa, 
canalizare, telefonie. 

Spitalul are documentatiacadastralaadusa la zisiatestacelescrisemaisus. 

    2.2. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelorpropus/propusepentrurealizareaobiectivului 

de investiţii, dupăcaz: 
    a) descriereasuccintă a amplasamentului/amplasamentelorpropus/propuse (localizare, 
suprafaţaterenului, dimensiuniîn plan); 

Terenul de amplasament (spital si teren aferent), in suprafata de 12.126 mp, se afla situat in 
intravilanul municipiului Roman, jud. Neamt, intr-o zona echipata edilitar si apartine domeniului 
public al municipiului Roman. Nu sunt semnalate accidente subterane (beciuri, hrube, lutarii). Pe 
amplasament se afla un numar de imobile, cel studiat fiind Spitalul Municipal de Urgenta Roman. 

Folosinta actuala si destinatia: curti-constructii. 
Conform Planului Urbanistic General, imobilul este situat in Unitatea teritoriala de referinta 

nr. 1, subzona Iss – institutii si servicii publice sanitare, fara restrictii de construire  iar conform 
Regulamentului de Urbanism aferent Planului Urbanistic General se pot autoriza modificari si 
modernizari la constructiile existente, cu respectarea prevederilor C.U. si ale Codului Civil. 

Vecinatati:  
 la nord – strada Dumbrava Rosie, 
 la est – proprietate privata, aleea Dumbrava Rosie, 
 la vest – strada Tineretului, 
 la sud – Colegiul National Roman Voda.  

 
    b) relaţiile cu zone învecinate, accesuriexistenteşi/saucăi de accesposibile; 

 Accesul pe amplasament se face din strada Tineretului situata la vest. Orientarea constructiei 
este cu latura lunga paralela cu directia N - S.  
 Distantele fata de vecinatati ale constructiei sunt: 18,85 m fata de axul drumului (str. 
Tineretului), 89,30 m fata de limita de nord, 62,20 m fata de limita de est,  15,10 m fata de limita de 
vest si respectiv 25,60 m fata de limita de sud. 
 
    c) surse de poluareexistenteînzonă; 

 surseorganizate, stationaresitemporare de poluare: cosurilecentralelor cu 
combustibilgazossu solid, prin care se pot evacua in atmosfera gaze de ardere, pulberi. In 



 

 

urmaarderiiefluentiigazosi pot contine in principal bioxid de carbon, monoxid de carbon, oxizi de azot, 
hidrocarburi, etc. Functie de combustibilulutilizat ( gazmetan, lemn de focsicarbuneetc ); 

 surse mobile (trafic): gazele de esapament; 
In amplasamentulstudiat nu exista zone cu nivelemari de zgomot. 

    d) particularităţi de relief; 
Municipiul Roman se incadreazaintr-o unitateclimatica de nuantacontinentala, cu 

iernirecisivericalduroasesi cu o predominare a circulatieiatmosfericedinsprenordsinord-
vest.Oscilatiileclimatice au o amploare mare atatcaefect al circulatieigeneraleaatmosferei, cat si a 
influentelorintroduse de relief (inversiunitermice). 

Schimbarilerapide de fronturiatmosferice in perioada de tranzatieprimavara-toamna, 
favorizeazaproducereabrumelortarziisirespectivtimpurii. 

Vanturilepredominantesuntdinsprenord-vest sinord, dar nu lipsescniciceledinspreestsisud-est. 

Regimulprecipitatiilorprezintacantitatimiciiarnasimarivara. 

Temperaturaaeruluiconstituieunuldintreceimaiimportantiparametrimeteorologici. In regiunea 
care face obiectulacestuistudiu, regimultermicinregistreaza o puternicainfluenta a reliefului. 
Observatiilemeteorologicearata o temperaturamedieanuala de cca.8,50C pana la 90C in municipiul 
Roman. 

Iernile, in municipiul Roman suntmaiaspre in comparatie cu cele din zonelemaiinalte ale 
Podisului Central MoldovenescsauSubcarpatiiMoldovei. 

 Observatiilemeteoaratacaceamaiscazutavaloare a temperaturii in lunaianuarie a fost de - 4,80C. 
In perioadareceaanului, din cauzastratificariiaeruluimairece, se inregistreazacresteri accentuate ale 
umiditatii relative care producceturisiinversiuni de temperatura. 

Municipiul Roman detine recordul de temperatura minima absoluta a judetului Neamt, de -
33,2 0C, inregistrata in februarie 1954. 

 Vara, valorilesuntmaimicidecat in sudulCampieiRomanesau in regiunileinalte ale Podisului 
Central Moldovenesc. 

 Temperaturamedie a luniiiulieeste de 19,90C, cu o maxima absoluta de 38,2 0C (la 17 august 
1952 si la 15 august 1957). 

Municipiul Roman este situat in partea de est a judetului Neamt, in partea centrala a podisului 

Moldovei la aproximativ 3 km amonte de confluenta raurilor Moldova si Siret, pe malul stang al raului 
Moldova, avand urmatoarele vecinatati:  

La sud municipiul Bacau la o distanta de 42 km, la est municipiul Iasi, la o distanta de 84 km cu 
strabaterea orasului Targu Frumos pe calea rutiera, la nord municipiul Botosani, aflat la o distanta de 
107 km, iar la vest municipiul Piatra Neamt, situat la 50 km. 



 

 

Relieful municipiului Roman si al imprejurimilor acestuia are un aspect putin pronuntat si este 

rezultatul fenomenelor de eroziune si de confluenta al celor doua rauri Siret si Moldova. 

In relieful municipiului apar astfel trei niveluri principale distincte si anume: 

- primul nivel il constituie o terasa superioara de confluenta, comuna ambelor vai; 

- al doilea nivel il constituie cate o terasa inferioara de o parte si de alta a celei superioare 

raspunzand actiunii separate a celor doua rauri; spre vest se gaseste terasa inferioara a Moldovei 
si spre est cea a Siretului; 

- al treilea nivel corespunde cu o zona joasa (lunca) discontinua, respectiv malul stang al raului 

Moldova. 

    e) nivel de echiparetehnico-edilitară al zoneişiposibilităţi de asigurare a utilităţilor 
Spitalul are asigurateutilitatilenecesare (apa, canalizare, energieelectrica, gazenaturale). Nu 

suntnecesarerelocarisauprotejari de reteleedilitare. 

 
    f) existenţaunoreventualereţeleedilitareînamplasament care arnecesitarelocare/protejare, înmăsuraîn 

care pot fi identificate; 
Nu estecazul 
 

    g) posibileobligaţii de servitute; 
Nu estecazul 

 
    h) condiţionări constructive determinate de stareatehnicăşi de sistemulconstructiv al 

unorconstrucţiiexistenteînamplasament, asupracărora se vor face lucrări de intervenţii, dupăcaz; 
 Constructieexistenta la care se intervinesimasurile de interventievor fi 
stabilitepebazaexpertizeitehnice. 
 

i) reglementăriurbanisticeaplicabilezonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate - plan 
urbanistic general/plan urbanistic zonal şiregulamentul local de urbanism aferent; 

Conform PlanuluiUrbanistic General, imobilulestesituat in Unitateateritoriala de referinta nr. 1, 
subzonaIss – institutiisiserviciipublicesanitare, fararestrictii de construireiar conform 
Regulamentului de Urbanism aferentPlanuluiUrbanistic General se pot 
autorizamodificarisimodernizari la constructiileexistente, cu respectareaprevederilor C.U. si ale 
Codului Civil. 

 
    j) existenţa de monumenteistorice/de 

arhitecturăsausituriarheologicepeamplasamentsauînzonaimediatînvecinată; 

existenţacondiţionărilorspecificeîncazulexistenţeiunor zone protejatesau de protecţie. 
Nu estecazul 

 
    2.3. Descriereasuccintăaobiectivului de investiţiipropus din punct de vederetehnicşifuncţional: 
a) destinaţieşifuncţiuni; 



 

 

Prinobiectivul de investitiipropus se urmaresteobtinereaacreditarii din partea ANMCS, 
imbunatatireafunctionalasicorectareafluxurilormedicalepefiecaresectie in parte.Cladirea, 
avanddestinatia de spital, nu isischimbaaceastadestinatie. 
 
   b) caracteristici, parametrişi date tehnicespecifice, preconizate; 

Suprafataspatiilorasupracarora se intervineeste de aproximativ 1650mppenivelurile la care se 
aflasectiilecare au nevoie de modificarifunctionale. 

Preconizat se vaasigura un functional adecvatnormelor de acreditare. 
 
    c) Nivelul de echipare, de finisareşi de dotare, exigenţetehnice ale construcţieiînconformitate cu 

cerinţelefuncţionalestabiliteprinreglementăritehnice, de patrimoniuşi de mediuînvigoare; 
Nivelul de echipare, de finisareşi de dotaresi de indeplinireaexigenţelortehnicevor fi 

înconformitate cu cerinţelefuncţionalestabiliteprinreglementăritehnice, de patrimoniuşi de 

mediuînvigoare. 
 

 d) numărestimat de utilizatori; 
Avand in vederecain in anul 2018 au beneficiat de serviciilemedicale ale spitalului 130696 de 

pacientiestimamcavorbeneficia de serviciimedicale in cazulrealizariiinvestitiei un numar de pacienti in 
continua crestere cu rata decrestere de 5-10% /an. 
 
    e) durataminimă de funcţionare, apreciatăcorespunzătordestinaţiei/funcţiunilorpropuse; 
Durataminimă de funcţionare, apreciatăcorespunzătordestinaţiei/funcţiunilorpropuseva fi de 50ani. 
 
    f) nevoi/solicitărifuncţionalespecifice; 

Dintrenevoilefunctionalespecificeamintim: 
- realizarea de grupurisanitarepentrupersoane cu dizabilitatilocomotoriipefiecaresectie in 

parte,  
- realizareaunorfluxurimedicaleconformenormativelorpefiecaresectie in parte. 
- realizareaunorvestiarepentrupersonalul medical 
- realizarea de spatii de depozitaremateriale de curateniesi de spatii de depozitaretemporara a 

deseurilormedicale 
 
    g) corelareasoluţiilortehnice cu condiţionărileurbanistice, de protecţie a mediuluişi a patrimoniului; 

Nu estecazul 
 
    h) stabilireaunorcriteriiclareînvedereasoluţionăriinevoiibeneficiarului; 
Criteriilesuntimpuse de legislatiesinevoiabeneficiaruluipentruacreditare din partea ANMCS 
 
    2.4. Cadrullegislativaplicabilşiimpunerilecerezultă din aplicareaacestuia 

Lista de enumerare a legilor, hotararilor, normativelor, STAS-urilor, normelor etc. este data cu 
caracter informativ si nu este exhaustiva: 

- Legea nr. 95/2006 actualizata privind reforma in domeniul sanitar; 
- Ordinul nr. 914 din 26 Iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care 

trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare; 
- HG nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii; 
- Ordinul nr. 961/2016 de aprobare a normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si 

sterilizarea in unitatile sanitare; 



 

 

- HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al 
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate 
din fonduri publice; 

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Legea nr. 50/1991, republicata, privind autorizarea lucrarilor de constructii, cu completarile 

si modificarile ulterioare; 
- Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii; 
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului; 
- Ordinul nr. 233/26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului; 
- HG nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertiza tehnica de calitate a 

proiectelor, executiei lucrarilor si constructiilor; 
- Hotararea nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii; 
- Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in 

exploatare indicativ NP 068-02; 
- Normativ privind adaptarea cladirilor civile si a spatiului urban aferent la nevoile 

individuale ale persoanelor cu handicap indicativ NP-051-2012, revizuire NP-051/2000; 
- P118/1999 – Normativ de siguranta la foc a constructiilor; 
- Cod de proiectare seismica – Partea I – Prevederi de proiectare pentru cladiri, indicativ P 

100-1/2013; 
- Cod de evaluare seismica a cladirilor existente P100-3/2008.  
- LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
 Aprob Luat la cunoştinţă   Întocmit 
Beneficiar, Investitor,     Proiectant, 

     SC ABV TOTAL PROIECT SRL 
     ..................…....  ......................................... dr. ing. NENOV MIHAI CRISTIAN 
          ......................................... 
                                     (numele, funcţiaşisemnăturaautorizată)  
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Nr. .........../............ 

APROBAT  MANAGER 
Dr. Maria Andrici 

 
 

NOTĂ CONCEPTUALĂ 
 
    1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii propus 
    1.1. Denumirea obiectivului de investiţii: “Refunctionalizare Bloc Alimentar, 
schimbare spatiu interior” 
    1.2. Ordonator principal de credite/investitor: Municipiul Roman 
    1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar):Spitalul Municipal de Urgenta Roman 
    1.4. Beneficiarul investiţiei: Municipiul Roman - Spitalul Municipal de Urgenta 
Roman 
 
    2. Necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţii propus 
    2.1. Scurtă prezentare privind: 
    a) deficienţe ale situaţiei actuale; 
 

 Blocul alimentar al Spitalului Municipal de Urgenta Roman este un corp de 
cladire independent proiectat si executat odata cu restul corpurilor spitalului. De la 
punerea in functiune pana in prezent nu a suferit lucrari de reabilitare si 
refunctionalizare, doar lucrari de intretinere curente.Avand in vedere data proiectarii 
si realizarii acesta nu corespunde din punct de vedere tehnic si functional 
standardelor actuale. 

Pentru obtinerea tuturor autorizatiilor de functionare se impune o investitie 
majora constand in recompartimentari interioare, schimbare de finisaje,schimbare de 
tamplarie, eventual, schimbari ale structurii de rezistenta.  
 
    b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii; 
 

Roman, str. Tineretului nr.28-30, jud.Neamt 

Cod fiscal: 2613940 

Tel. :0233-742511, / Fax :0233-741963 

E-mail: secretariat@spitalroman.ro 

Site: www.spitalroman.ro 

 

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN 
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Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii este faptul 
ca Blocul Alimentar va corespunde tuturor normativelor si va putea asigura hrana 
pacientilor din spital, preparata si distribuita in conditii de maxima siguranta 
alimentara.  

Asigurarea tuturor conditiilor pentru preparare hrana este intrinsec legata de 
asigurarea conditiilor optime de munca pentru personal deservent. 

Realizarea obiectivului de investitii este necesara si impusa si de catre normele 
pentru acreditarea spitalului. 

 
    c) impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiţii. 
Nerealizarea investitiei presupune functionarea improprie a blocului alimentar, fara 
conformitate cu normele impuse de autoritatile competente, si, fara autorizatie de 
functionare. 
    2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiţii cu aceleaşi funcţiuni sau 

funcţiuni similare cu obiectivul de investiţii propus, existente în zonă, în vederea 

justificării necesităţii realizării obiectivului de investiţii propus. 
Nu este cazul. 

 
    2.3. Existenţa, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri 

similare, aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de 

investiţii propus. 
Nu este cazul 

 
    2.4. Existenţa, după caz, a unor acorduri internaţionale ale statului care obligă 

partea română la realizarea obiectivului de investiţii 
Nu este cazul  

 
    2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei 

Obiectivul general preconizat a fi atins prin realizarea investitiei este 
asigurarea hranei pentru pacienti in conditii de igiena respectand retetare, preparare, 
portionare, transport pe sectii in conditii conforme. 

Conformarea Blocului Alimentar este impusa si de catre normele in vederea 
acreditarii spitalului. 
 
    3. Estimarea suportabilităţii investiţiei publice 
3.1 Estimarea cheltuielilor pentru execuţia obiectivului de investiţii, luându-se în 
considerare, după caz: 
    - costurile unor investiţii similare realizate; 
    - standarde de cost pentru investiţii similare. 

Intrucat Municipiul Roman - Spitalul Municipal de Urgenta Roman nu a mai 
derulat investitii similare au fost luate in considerare standardele de cost din domeniu 
si investitii similare la alte unitati sanitare. 
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Spatiile pe se intervine au o suprafata de aproximativ 360mp. 
Valoarea estimata a acestui obiectiv de investitii este de aproximativ 

360mp*275Euro/mp= 99.000euro fara TVA. 
 

    3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentaţiei tehnico-
economice aferente obiectivului de investiţie, precum şi pentru elaborarea altor studii 

de specialitate în funcţie de specificul obiectivului de investiţii, inclusiv cheltuielile 

necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege 
 
 
3.2.1 Studii de teren 

- Studiu topografic 
- Studiu geotehnic 
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului                            
3.1.3 Alte studii specifice  

3.2.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri 

şi autorizaţii 
Obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism 
Obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare, 

obţinere de autorizaţii de scoatere din circuitul agricol 
Obţinere aviz sanitar, sanitar-veterinar şi fitosanitar 
Obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţelele 

publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie, etc. 
Obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresa 
Întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului Cadastral provizoriu şi 

înregistrarea terenului în Cartea Funciară 
Obţinerea actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia 

mediului 
Dovada inregistrarii proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania  
Avizul de specialitate în cazul obiectivelor de patrimoniu 
Alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege 
3.2.3 Expertizare tehnică 
3.2.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 

3.4.1 Audit energetic 
3.4.2 Certificare energetica la finalul executiei 

3.5 Proiectare 
3.5.1 Temă de proiectare 
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de 

intervenții și deviz general 
3.5.3.1 Studiu de Fezabilitate partea tehnica 
3.5.3.2 Analiza Cost-Beneficiu 
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3.5.4 Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 

avizelor/acordurilor/autorizațiilor 
3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de 

execuție 
3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuție 

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 
3.7 Consultanță 

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii  
3.7.2 Auditul finaciar 

3.8 Asistenta tehnica 
3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului 
3.8.1.1  - pe perioada de execuţie a lucrărilor  
3.8.1.2  - pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul 

de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în 

Const 
3.8.2 Dirigenție de șantier 

 
Studii de teren pe baza documetnatiei avute la dispozitie exista si nu trebuie 

reinoire -0lei 
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi 

autorizaţii        - 500lei             
Expertiza tehnica pentru tot corpul de cladire: 17000lei 
Proiectare 46000lei 

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții 

și deviz general  20000 LEI  
Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 

avizelor/acordurilor/autorizațiilor 5000 LEI  
Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de 

execuție 6000 LEI  
Proiect tehnic şi detalii de execuție 15000LEI 

Organizarea procedurilor de achiziţie 0 lei 
Consultanță 0 lei 
Asistenta tehnica 2500lei. 
 

    3.9. Surse identificate pentru finanţarea cheltuielilor estimate (în cazul 

finanţării nerambursabile se va menţiona programul operaţional/axa 

corespunzătoare, identificată) 
Finantarea cheltuielilor estimate va fi asigurata din fonduri proprii ale 

Spitalului Municipal de Urgenta Roman si din Bugetul Consiliului Local Roman. 
 

    4. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al 

construcţiei existente 
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Terenul de amplasament (spital si teren aferent), in suprafata de 12.126 mp, se 
afla situat in intravilanul municipiului Roman, jud.Neamt, intr-o zona echipata 
edilitar si apartine domeniului public al municipiului Roman.Nu sunt semnalate 
accidente subterane (beciuri, hrube, lutarii). Pe amplasament se afla un numar de 
imobile, cel studiat fiind Spitalul Municipal de Urgenta Roman. 

Folosinta actuala si destinatia: curti-constructii. 
Conform Planului Urbanistic General, imobilul este situat in Unitatea 

teritoriala de referinta nr. 1, subzona Iss – institutii si servicii publice sanitare, fara 
restrictii de construire  iar conform Regulamentului de Urbanism aferent Planului 
Urbanistic General se pot autoriza modificari si modernizari la constructiile existente, 
cu respectarea prevederilor C.U. si ale Codului Civil. 

Distantele fata de vecinatati ale constructiei sunt: 18,85 m fata de axul 
drumului (str. Tineretului), 89,30 m fata de limita de nord, 62,20 m fata de limita de 
est,  15,10 m fata de limita de vest si respectiv 25,60 m fata de limita de sud. 

Constructia se incadreaza in clasa a I-a de importanta seismica conform 
Normativ P100/1-2013 si are categoria „B” de importanta deosebita, conform 

prevederilor HG 766/1997. 
Cladirea Spitalului Municipal de Urgenta Roman este alcatuita dintr-un numar 

de 6 tronsoane, cu regimuri de inaltime ce variaza de la Parter la D+P+6E, astfel: 
Corp A - Regim de inaltime D+P+5E 
Corp B - Regim de inaltime D+P+5E 
Corp C - Regim de inaltime D+P+6E 
Corp D - Regim de inaltime St+D+P+5E 
Corp E - Regim de inaltime D+P+5E 
Corp UPU - Regim de inaltime Parter 
Corp Bloc Alimentar – Regim de inaltime D+P 
 
Ansamblul structural are forma literei „H”, pe o latura tronsoanele A si B, pe 

cealalta latura D si E, cu legatura dintre ele formata din corpul C. Aceste tronsoane s-
au construit in 1977-1980, data la care a fost dat in folosinta un alt tronson – Corp 
Bloc Alimentar. Corpurile sunt legate functional, dar independente structural, cu 
rosturi seismice intre ele. Ulterior in anul 2007 s-a inceput constructia corpului 
Primire Urgente, finalizat in anul 2009, cu regim de inaltime Parter. Acesta este 
independent structural. 
 
    5. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru 

realizarea obiectivului de investiţii: 
    a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, 

suprafaţa terenului, dimensiuni în plan); 
Terenul de amplasament (spital si teren aferent), in suprafata de 12.126 mp, se 

afla situat in intravilanul municipiului Roman, jud.Neamt, intr-o zona echipata 
edilitar si apartine domeniului public al municipiului Roman.Nu sunt semnalate 
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accidente subterane (beciuri, hrube, lutarii). Pe amplasament se afla un numar de 
imobile, cel studiat fiind Spitalul Municipal de Urgenta Roman. 

Folosinta actuala si destinatia: curti-constructii. 
Conform Planului Urbanistic General, imobilul este situat in Unitatea 

teritoriala de referinta nr. 1, subzona Iss – institutii si servicii publice sanitare, fara 
restrictii de construire  iar conform Regulamentului de Urbanism aferent Planului 
Urbanistic General se pot autoriza modificari si modernizari la constructiile existente, 
cu respectarea prevederilor C.U. si ale Codului Civil. 
 
    b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 

Vecinătăți:  
• la nord – strada Dumbrava Rosie, 
• la est – proprietate privata, aleea Dumbrava Rosie, 
• la vest – strada Tineretului, 
• la sud – Colegiul National Roman Voda.  

Acces:  
Accesul pe amplasament se face din strada Tineretului situata la vest. 

Orientarea constructiei este cu latura lunga paralela cu directia N - S. 
 

c) Surse de poluare existente in zona; 
• surse organizate, stationare si temporare de poluare: cosurile centralelor cu 

combustibil gazos sau solid, prin care se pot evacua in atmosfera gaze de ardere, 
pulberi. In urma arderii, efluentii gazosi pot contine in principal bioxid de carbon, 
monoxid de carbon, oxizi de azot, hidrocarburi, etc. Functie de combustibilul utilizat 
( gaz metan, lemn de foc si carbune etc ); 

• surse mobile (trafic): gazele de esapament; 
In amplasamentul studiat nu exista zone cu nivele mari de zgomot. 
 

d) Particularitati de relief; 
Municipiul Roman este situat in partea de est a judetului Neamt, in partea 

centrala a podisului Moldovei la aproximativ 3 km amonte de confluenta raurilor 
Moldova si Siret, pe malul stang al raului Moldova, avand urmatoarele vecinatati:  

La sud municipiul Bacau la o distanta de 42 km, la est municipiul Iasi, la o 
distanta de 84 km cu strabaterea orasului Targu Frumos pe calea rutiera, la nord 
municipiul Botosani, aflat la o distanta de 107 km, iar la vest municipiul Piatra 
Neamt, situat la 50 km. 

Relieful municipiului Roman si al imprejurimilor acestuia are un aspect putin 
pronuntat si este rezultatul fenomenelor de eroziune si de confluenta al celor doua 
rauri Siret si Moldova. 

 
In relieful municipiului apar astfel trei niveluri principale distincte si anume: 



Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. ___ din 31.10.2019 
 

- primul nivel il constituie o terasa superioara de confluenta, comuna ambelor 
vai; 

- al doilea nivel il constituie cate o terasa inferioara de o parte si de alta a celei 
superioare raspunzand actiunii separate a celor doua rauri; spre vest se gaseste terasa 
inferioara a Moldovei si spre est cea a Siretului; 

- al treilea nivel corespunde cu o zona joasa (lunca) discontinua, respectiv 
malul stang al raului Moldova. 

 
e) Nivel de echipare tehnico-edilitara a zonei si posibilitati de asigurare a utilitatilor; 

- Zona este echipata cu urmatoarele utilitati: retea electrica, retea gaze 
naturale, alimentare cu apa, canalizare, telefonie. 

 
f) Existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita 
relocare/protejare, in masura in care pot fi identificate; 

- Nu sunt necesare relocari sau protejari de retele edilitare deoarece 
interventiile se efectueaza intr-o cladire existenta. 

 
g) Posibile obligatii de servitute; 

- Nu exista sau nu sunt cunoscute la acest moment. 
 

h) Conditionari constructive determinate de starea tehnica si de sistemul constructiv 
al unor constructii existente in amplasament, asupra carora se vor face lucrari de 
interventii, dupa caz; 

- Conditionarile constructive determinate de starea tehnica si de sistemul 
constructiv al unor constructii existente in amplasament, asupra carora se 
vor face lucrari de interventii vor fi stabilite prin expertiza tehnica. 

 
i)Reglementari urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism 
aprobate – plan urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de 
urbanism aferent; 

- Conform Planului Urbanistic General, imobilul este situat in Unitatea 
teritoriala de referinta nr. 1, subzona Iss – institutii si servicii publice 
sanitare, fara restrictii de construire  iar conform Regulamentului de 
Urbanism aferent Planului Urbanistic General se pot autoriza modificari si 
modernizari la constructiile existente, cu respectarea prevederilor C.U. si 
ale Codului Civil. 

 
j)Existenta de monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe 
amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in 
cazul existentei unor zone protejate. 

- Nu este cazul 
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    6. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus, din punct de vedere 

tehnic şi funcţional: 
    a) destinaţie şi funcţiuni; 

- Blocul Alimentar va corespunde tuturor normativelor si va putea asigura 
hrana pacientilor din spital, preparata si distribuita in conditii de maxima 
siguranta alimentara.  

    b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate; 
- Suprafata spatiilor asupra carora se intervine este de aproximativ 360mp.  
 

    c) durata minimă de funcţionare apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor 

propuse; 
- Va fi stabilita ulterior prin normative specifice in vigoare. 

 
    d) nevoi/solicitări funcţionale specifice. 

Dintre nevoile functionale specifice amintim: 
- Blocul Alimentar va putea asigura hrana pacientilor din spital, preparata si 

distribuita in conditii de maxima siguranta alimentara.  
 
    7. Justificarea necesităţii elaborării, după caz, a: 

- studiului de prefezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore de 
investiţii; 

- expertizei tehnice şi, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de 

specialitate, audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, în 
cazul intervenţiilor la construcţii existente; 

Avand in vedere ca se intervine la un corp de cladire existent, vor fi necesare 
urmatoarele: 

- expertiza tehnica 
 

- unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la 
restricţiile şi permisivităţile asociate cu obiectivul de investiţii, în cazul 

intervenţiilor pe monumente istorice sau în zone protejate. 
Nu este cazul 

 
Anexez prezentei Note Conceptuale si Tema de proiectare pentru acest obiectiv. 

 
Întocmit, 

Sef serviciu Tehnic 
Ing. Pruteanu Adrian 

                                 
 
 
    Data: 30 octombrie 2019 
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  Beneficiar: Municipiul Roman - Spitalul Municipal de Urgenta Roman     
    Proiectant: SC ABV TOTAL PROIECT SRL 
Nr. ....../............. 
 

TEMĂ DE PROIECTARE 
 

1. Informaţii generale 
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii: “Refunctionalizare Bloc Alimentar, 

schimbare partiu interior” 
    1.2. Ordonator principal de credite/investitor: Municipiul Roman 
    1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar): Spitalul Municipal de Urgenta Roman 
    1.4. Beneficiarul investiţiei: Municipiul Roman - Spitalul Municipal de Urgenta 

Roman 
    1.5. Elaboratorul temei de proiectare SC ABV TOTAL PROIECT SRL 
 
2. Date de identificare a obiectivului de investiţii 
    2.1. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al 

construcţiei existente, documentaţie cadastrală 
Terenul de amplasament (spital si teren aferent), in suprafata de 12.126 mp, se afla 

situat in intravilanul municipiului Roman, jud.Neamt, intr-o zona echipata edilitar si 
apartine domeniului public al municipiului Roman.Nu sunt semnalate accidente subterane 
(beciuri, hrube, lutarii). Pe amplasament se afla un numar de imobile, cel studiat fiind 
Spitalul Municipal de Urgenta Roman. 

Folosinta actuala si destinatia: curti-constructii. 
    2.2. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru 

realizarea obiectivului de investiţii, după caz: 
    a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse 

(localizare, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan); 
Terenul de amplasament (spital si teren aferent), in suprafata de 12.126 mp, se afla 

situat in intravilanul municipiului Roman, jud.Neamt, intr-o zona echipata edilitar si 
apartine domeniului public al municipiului Roman.Nu sunt semnalate accidente subterane 
(beciuri, hrube, lutarii). Pe amplasament se afla un numar de imobile, cel studiat fiind 
Spitalul Municipal de Urgenta Roman. 

 
  



 

 

  b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 
Vecinătăți:  
• la nord – strada Dumbrava Rosie, 
• la est – proprietate privata, aleea Dumbrava Rosie, 
• la vest – strada Tineretului, 
• la sud – Colegiul National Roman Voda.  
Acces: Accesul pe amplasament se face din strada Tineretului situata la vest. 

Orientarea constructiei este cu latura lunga paralela cu directia N - S. 
Distantele fata de vecinatati ale constructiei sunt: 18,85m fata de axul drumului (str. 

Tineretului), 89,30m fata de limita de nord, 62,20m fata de limita de est, 15,10 m fata de 
limita de vest si respectiv 25,60m fata de limita de sud. 

 
    c) surse de poluare existente în zonă; 
• surse organizate, stationare si temporare de poluare: cosurile centralelor cu 

combustibil gazos sau solid, prin care se pot evacua in atmosfera gaze de ardere, pulberi. 
In urma arderii, efluentii gazosi pot contine in principal bioxid de carbon, monoxid de 
carbon, oxizi de azot, hidrocarburi, etc. Functie de combustibilul utilizat ( gaz metan, 
lemn de foc si carbune etc ); 

• surse mobile (trafic): gazele de esapament; 
In amplasamentul studiat nu exista zone cu nivele mari de zgomot. 
 
    d) particularităţi de relief; 
Municipiul Roman este situat in partea de est a judetului Neamt, in partea centrala a 

podisului Moldovei la aproximativ 3km amonte de confluenta raurilor Moldova si Siret, 
pe malul stang al raului Moldova, avand urmatoarele vecinatati:  

La sud - municipiul Bacau la o distanta de 42km, la est - municipiul Iasi, la o 
distanta de 84km cu strabaterea orasului Targu Frumos pe calea rutiera, la nord - 
municipiul Botosani, aflat la o distanta de 107km, iar la vest - municipiul Piatra Neamt, 
situat la 50km. 

Relieful municipiului Roman si al imprejurimilor acestuia are un aspect putin 
pronuntat si este rezultatul fenomenelor de eroziune si de confluenta al celor doua rauri 
Siret si Moldova. 

In relieful municipiului apar astfel trei niveluri principale distincte si anume: 
- primul nivel il constituie o terasa superioara de confluenta, comuna ambelor vai; 



 

 

- al doilea nivel il constituie cate o terasa inferioara de o parte si de alta a celei 
superioare raspunzand actiunii separate a celor doua rauri; spre vest se gaseste terasa 
inferioara a Moldovei si spre est cea a Siretului; 

- al treilea nivel corespunde cu o zona joasa (lunca) discontinua, respectiv malul 
stang al raului Moldova. 

 
    e) nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei şi posibilităţi de asigurare a 

utilităţilor; 
Zona este echipata cu urmatoarele utilitati: retea electrica, retea gaze naturale, 

alimentare cu apa, canalizare, telefonie. 
 
    f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita 

relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate; 
Nu sunt necesare relocari sau protejari de retele edilitare deoarece interventiile se 

efectueaza intr-o cladire existenta. 
 
    g) posibile obligaţii de servitute; 
Nu exista sau nu sunt cunoscute la acest moment. 
 
    h) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul 

constructiv al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări 

de intervenţii, după caz; 
Conditionarile constructive determinate de starea tehnica si de sistemul constructiv 

al unor constructii existente in amplasament, asupra carora se vor face lucrari de 
interventii vor fi stabilite prin expertiza tehnica. 

 
    i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism 

aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism 

aferent; 
Conform Planului Urbanistic General, imobilul este situat in Unitatea teritoriala de 

referinta nr. 1, subzona Iss – institutii si servicii publice sanitare, fara restrictii de 
construire  iar conform Regulamentului de Urbanism aferent Planului Urbanistic General 
se pot autoriza modificari si modernizari la constructiile existente, cu respectarea 
prevederilor C.U. si ale Codului Civil. 



 

 

    j) existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe 

amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul 
existenţei unor zone protejate sau de protecţie. 

NU ESTE CAZUL 
 
    2.3. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de vedere 

tehnic şi funcţional: 
    a) destinaţie şi funcţiuni; 
Blocul Alimentar va corespunde tuturor normativelor si va putea asigura hrana 

pacientilor din spital, preparata si distribuita in conditii de maxima siguranta alimentara. 
 
    b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate; 
Suprafata spatiilor asupra carora se intervine este de aproximativ 360mp. 
 
    c) nivelul de echipare, de finisare şi de dotare, exigenţe tehnice vor fi în 

conformitate cu cerinţele funcţionale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu şi 

de mediu în vigoare; 
Nivelul de echipare, de finisare, de dotare si de indeplinire a exigenţelor tehnice ale 

construcţiei în conformitate cu cerinţele funcţionale stabilite prin reglementări tehnice, de 

patrimoniu şi de mediu în vigoare; 
 
  d) număr estimat de utilizatori; 
Avand in vedere ca in anul 2018 au fost 21941 de cazuri externare din regim de 

spitalizare continua, estimam ca vor beneficia de serviciile medicale de internare 
aproximativ acelasi numar de pacienti in anii urmatori. 

 
    e) durata minimă de funcţionare, apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor 

propuse; 
Durata minimă de funcţionare, apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor 

propuse este de 25ani. 
 
    f) nevoi/solicitări funcţionale specifice; 
Dintre nevoile functionale specifice amintim: 
Blocul Alimentar va putea asigura hrana pacientilor din spital, preparata si 

distribuita in conditii de maxima siguranta alimentara. 



 

 

 
    g) corelarea soluţiilor tehnice cu condiţionările urbanistice, de protecţie a mediului 

şi a patrimoniului; 
Nu este cazul 
 
    h) stabilirea unor criterii clare în vederea soluţionării nevoii beneficiarului. 
Blocul Alimentar va putea asigura hrana pacientilor din spital, preparata si 

distribuita in conditii de maxima siguranta alimentara 
 
    2.4. Cadrul legislativ aplicabil şi impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia 
Lista de enumerare a legilor, hotararilor, normativelor, STAS-urilor, normelor etc. 

este data cu caracter informativ si nu este exhaustiva: 
- Legea nr. 95/2006 actualizata privind reforma in domeniul sanitar; 
- Ordinul nr. 914 din 26 Iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe 

care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de 
functionare; 

- HG nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii; 
- Ordinul nr. 961/2016 de aprobare a normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia 

si sterilizarea in unitatile sanitare; 
- HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru 

al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii 
finantate din fonduri publice; 

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- Legea nr. 50/1991, republicata, privind autorizarea lucrarilor de constructii, cu 
completarile si modificarile ulterioare; 

- Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii; 

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului; 
- Ordinul nr. 233/26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului; 
- HG nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertiza tehnica de calitate 

a proiectelor, executiei lucrarilor si constructiilor; 
- Hotararea nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in 

constructii; 



 

 

- Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de 
siguranta in exploatare indicativ NP 068-02; 

- Normativ privind adaptarea cladirilor civile si a spatiului urban aferent la nevoile 
individuale ale persoanelor cu handicap indicativ NP-051-2012, revizuire NP-051/2000; 

- P118/1999 – Normativ de siguranta la foc a constructiilor; 
- Cod de proiectare seismica – Partea I – Prevederi de proiectare pentru cladiri, 

indicativ P 100-1/2013. 
- cod de evaluare seismica a cladirilor existente – P100-3/2008 
 
Aprob    Luat la cunoştinţă 
Beneficiar,                                      Investitor, 
     ................                     ................................... 
     (numele, funcţia şi semnătura autorizată) 
 

 
Întocmit 

Proiectant, 
SC ABV TOTAL PROIECT SRL 

Dr. ing. NENOV MIHAI CRISTIAN 
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Nr. .........../............ 

APROBAT  MANAGER 
Dr. Maria Andrici 

 

Nota conceptuala 

 
1. Informatii generale privind obiectivul de investitii propus 

1.1. Denumirea obiectivului de investitii: “INFIINTARE SPITALIZARE DE ZI” 
1.2. Ordonator principal de credite/investitor: MUNICIPIUL ROMAN 
1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar): Spitalul Municipal de Urgenta Roman 
1.4. Beneficiarul investitiei: Municipiul Roman - Spitalul Municipal de Urgenta Roman 
 

2. Necesitatea si oportunitatea obiectivului de investitii propus 
2.1.Scurta prezentare privind: 

a) deficiente ale situatiei actuale; 
In acest moment Spitalul Municipal de Urgenta Roman nu detine spatii pentru Spitalizare de zi. 

            
b) Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii; 

Investitia propusa se justifica prin asigurarea unor sevicii de sanatate de calitate pentru 
locuitorii Municipiului Roman, concomitent cu cheltuieli mici de exploatare si prin confortul sporit al 
utilizatorilor, respectandu-se standardele in vigoare inclusiv cele europene. 

“Spitalizarea de zi” este un serviciu de care pot beneficia toti pacientii asigurati care necesita 
investigatii pentru diagnostic rapid si sigur, monitorizare si tratament intr-un timp redus de max 12 ore, 
monitorizarea afectiunilor cronice, explorare preoperatorie, interventii de microchirurgie, controale 
postoperatorii care nu se pot realiza in ambulator. 

Aceste servicii asigura pacientilor posibilitatea de a efectua intr-o singura zi toate investigatiile 
necesare nemaifiind obligatorie internarea continua. 

 Aceasta varianta raspunde in primul rand nevoilor stringente, de imperioasa necesitate pentru 
servicii medicale de calitate, propunandu-se spatii multifunctionale, o buna compartimentare in functie 
de activitatile specifice unui Pavilion ce ofera servicii de spitalizare de zi. 

c) Impactul negativ previzionat in cazul nerealizarii obiectivului de investitii. 
Nerealizarea obiectivului de investitii va conduce la respingerea acreditarii spitalului. 
Totodata nu se vor putea asigura servicii de “spitalizare de zi” pentru pacientii care necesita 

investigatii pentru diagnostic rapid si sigur, monitorizare si tratament intr-un timp redus. 
 

Roman, str. Tineretului nr.28-30, jud.Neamt 

Cod fiscal: 2613940 

Tel. :0233-742511, / Fax :0233-741963 

E-mail: secretariat@spitalroman.ro 

Site: www.spitalroman.ro 

 

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN 
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2.2.Prezentarea, dupa caz, a obiectivelor de investitii cu aceleasi functiuni sau functiuni similar 
cu obiectivul de investitii propus, existente in zona, in vederea justificarii necesitatii 
realizarii obiectivului de investitii propus. 

In acest moment Spitalul Municipal de Urgenta Roman nu detine spatii pentru Spitalizare de zi. 
 

2.3.Existenta, dupa caz, a unei strategii, a unui masterplan ori a unor planuri similare, aprobate 
prin acte normative, in cadrul carora se poate incadra obiectivul de investitii propus. 

Nu este cazul 
 

2.4.Existenta, dupa caz, a unor acorduri internationale ale statului care sa oblige partea romana 
la realizarea obiectivului de investitii 

            Nu  este cazul 
 

2.5.Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei 
Obiectivul major consta in infiintarea unui centru pentru spitalizare de zi, in cadrul Spitalului 

Municipal de Urgenta Roman. Acest centru pentru spitalizarea de zi va fi amplasat in Corpul de 
Cladire "Bloc Alimentar", in zona de recuperare medicala, care nu a fost utilizata niciodata.  
 

3. Estimarea suportabilitatii investitiei publice 
3.1.Estimarea cheltuielilor pentru executia obiectivului de investitii, luandu-se in considerare, 

dupa caz: 
- costurile unor investitii similar realizate; 
- standard de cost pentru investitii similare. 

          Intrucat Municipiul Roman - Spitalul Municipal de Urgenta Roman nu a mai derulat investitii 
similare au fost luate in considerare standardele de cost din domeniu. 
          Valoarea estimata a acestui obiectiv de investitii este de 3.000.000 lei fara TVA. 

3.2.Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentatiei tehnico-economice 
aferente obiectivului de investitie, precum si pentru elaborarea altor studii de specialitate in 
functie de specificul obiectivului de investitii, inclusiv cheltuielile necesare pentru 
obtinerea avizelor, autorizatiilor si acordurilor prevazute de lege 

Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii: 100.000lei 
Expertiza tehnica: 60.000 lei 
Audit Energetic:60.000 lei 
Proiect tehnic: 150.000 lei 
Proiect pentru Autorizarea Executarii lucrarilor de construire : 60.000 lei 
Asistenta tehnica: 20.000 lei 
3.3.Surse identificate pentru finantarea cheltuielilor estimate (in cazul finantarii nerambursabile 

se va mentiona programul operational/axa corespunzatoare, identificata) 
Finantarea cheltuielilor estimate va fi asigurata din fonduri proprii si fonduri ale consiliului local 

Roman. 
 

4. Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si/sau al constructiei 
existente 

Terenul de amplasament (spital si teren aferent), in suprafata de 12.126 mp, se afla situat in 
intravilanul municipiului Roman, jud. Neamt, intr-o zona echipata edilitar si apartine domeniului 
public al municipiului Roman. Nu sunt semnalate accidente subterane (beciuri, hrube, lutarii). Pe 
amplasament se afla un numar de imobile, cel studiat fiind Spitalul Municipal de Urgenta Roman. 

Folosinta actuala si destinatia: curti-constructii. 
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Conform Planului Urbanistic General, imobilul este situat in Unitatea teritoriala de referinta nr. 
1, subzona Iss – institutii si servicii publice sanitare, fara restrictii de construire  iar conform 
Regulamentului de Urbanism aferent Planului Urbanistic General se pot autoriza modificari si 
modernizari la constructiile existente, cu respectarea prevederilor C.U. si ale Codului Civil. 

Distantele fata de vecinatati ale constructiei sunt: 18,85 m fata de axul drumului (str. 
Tineretului), 89,30 m fata de limita de nord, 62,20 m fata de limita de est,  15,10 m fata de limita de 
vest si respectiv 25,60 m fata de limita de sud. 

Constructia se incadreaza in clasa a I-a de importanta seismica conform Normativ P100/1-2013 
si are categoria „B” de importanta deosebita, conform prevederilor HG 766/1997. 

Cladirea Spitalului Municipal de Urgenta Roman este alcatuita dintr-un numar de 6 tronsoane, cu 
regimuri de inaltime ce variaza de la Parter la D+P+6E, astfel: 

Corp A - Regim de inaltime D+P+5E 
Corp B - Regim de inaltime D+P+5E 
Corp C - Regim de inaltime D+P+6E 
Corp D - Regim de inaltime St+D+P+5E 
Corp E - Regim de inaltime D+P+5E 
Corp UPU - Regim de inaltime Parter 
Corp Bloc Alimentar – Regim de inaltime D+P 
 

Ansamblul structural are forma literei „H”, pe o latura tronsoanele A si B, pe cealalta latura D si 
E, cu legatura dintre ele formata din corpul C. Aceste tronsoane s-au construit in 1977-1980, data la 
care a fost dat in folosinta un alt tronson – Corp Bloc Alimentar. Corpurile sunt legate functional, dar 
independente structural, cu rosturi seismice intre ele. Ulterior in anul 2007 s-a inceput constructia 
corpului Primire Urgente, finalizat in anul 2009, cu regim de inaltime Parter. Acesta este independent 
structural. 

 
5. Particularitati ale amplasamentului propus pentru realizarea obiectivului de investitii: 

a) Descriere succinta a amplasamentului propus (localizare, suprafata terenului, dimensiuni in 
plan); 

Terenul de amplasament (spital si teren aferent), in suprafata de 12.126 mp, se afla situat in 
intravilanul municipiului Roman, jud. Neamt, intr-o zona echipata edilitar si apartine domeniului 
public al municipiului Roman. Nu sunt semnalate accidente subterane (beciuri, hrube, lutarii). Pe 
amplasament se afla un numar de imobile, cel studiat fiind Spitalul Municipal de Urgenta Roman. 

Folosinta actuala si destinatia: curti-constructii. 

Conform Planului Urbanistic General, imobilul este situat in Unitatea teritoriala de referinta nr. 
1, subzona Iss – institutii si servicii publice sanitare, fara restrictii de construire  iar conform 
Regulamentului de Urbanism aferent Planului Urbanistic General se pot autoriza modificari si 
modernizari la constructiile existente, cu respectarea prevederilor C.U. si ale Codului Civil. 

b)  Relatiile cu zonele invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile; 
Vecinătăți:  

• la nord – strada Dumbrava Rosie, 
• la est – proprietate privata, aleea Dumbrava Rosie, 
• la vest – strada Tineretului, 
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• la sud – Colegiul National Roman Voda.  
Acces: Accesul pe amplasament se face din strada Tineretului situata la vest. Orientarea 
constructiei este cu latura lunga paralela cu directia N - S. 
 
c) Surse de poluare existente in zona; 

 surse organizate, stationare si temporare de poluare: cosurile centralelor cu 
combustibil gazos sau solid, prin care se pot evacua in atmosfera gaze de ardere, pulberi. In urma 
arderii, efluentii gazosi pot contine in principal bioxid de carbon, monoxid de carbon, oxizi de azot, 
hidrocarburi, etc. Functie de combustibilul utilizat ( gaz metan, lemn de foc si carbune etc ); 

 surse mobile (trafic): gazele de esapament; 
In amplasamentul studiat nu exista zone cu nivele mari de zgomot. 

 
d) Particularitati de relief; 

Municipiul Roman este situat in partea de est a judetului Neamt, in partea centrala a 
podisului 

Moldovei la aproximativ 3 km amonte de confluenta raurilor Moldova si Siret, pe malul 
stang al raului Moldova, avand urmatoarele vecinatati:  

La sud municipiul Bacau la o distanta de 42 km, la est municipiul Iasi, la o distanta de 84 
km cu strabaterea orasului Targu Frumos pe calea rutiera, la nord municipiul Botosani, aflat la o 
distanta de 107 km, iar la vest municipiul Piatra Neamt, situat la 50 km. 

Relieful municipiului Roman si al imprejurimilor acestuia are un aspect putin pronuntat si 
este rezultatul fenomenelor de eroziune si de confluenta al celor doua rauri Siret si Moldova. 

In relieful municipiului apar astfel trei niveluri principale distincte si anume: 

- primul nivel il constituie o terasa superioara de confluenta, comuna ambelor vai; 

- al doilea nivel il constituie cate o terasa inferioara de o parte si de alta a celei superioare 
raspunzand actiunii separate a celor doua rauri; spre vest se gaseste terasa inferioara a Moldovei 
si spre est cea a Siretului; 

- al treilea nivel corespunde cu o zona joasa (lunca) discontinua, respectiv malul stang al 
raului Moldova. 

 
e) Nivel de echipare tehnico-edilitara a zonei si posibilitati de asigurare a utilitatilor; 
Zona este echipata cu urmatoarele utilitati: retea electrica, retea gaze naturale, alimentare cu 
apa, canalizare, telefonie. 
 
f) Existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, 

in masura in care pot fi identificate; 
Nu sunt necesare relocari sau protejari de retele edilitare 
 
g) Posibile obligatii de servitute; 
Nu exista sau nu sunt cunoscute la acest moment. 
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h) Conditionari constructive determinate de starea tehnica si de sistemul constructiv al unor 

constructii existente in amplasament, asupra carora se vor face lucrari de interventii, dupa 
caz; 

Conditionarile constructive determinate de starea tehnica si de sistemul constructiv al unor 
constructii existente in amplasament, asupra carora se vor face lucrari de interventii vor fi 
stabilite prin expertiza tehnica. 
 
i) Reglementari urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate – 

plan urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent; 
Conform Planului Urbanistic General, imobilul este situat in Unitatea teritoriala de referinta nr. 

1, subzona Iss – institutii si servicii publice sanitare, fara restrictii de construire  iar conform 
Regulamentului de Urbanism aferent Planului Urbanistic General se pot autoriza modificari si 
modernizari la constructiile existente, cu respectarea prevederilor C.U. si ale Codului Civil. 

 
j) Existenta de monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau 

in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone 
protejate. 

Nu este cazul 
 

6. Descrierea succinta a obiectivului de investitii propus, din punct de vedere tehnic si functional: 
a) Destinatie si functiuni; 
Corpul de cladire "Bloc Alimentar" in zona de recuperare medicala va fi modernizat si 
supraetajat si va avea urmatoarele functiuniȘ 
 
Parter: 

- saloane spitalizare de zi 

- cabinete asistente 

- magazie materiale sanitare, lenjerie curata 

- sala de tratamente/pansamente 

- sala mici interventii 

- grup sanitar pacienti 

- grup sanitar personal 

- hol 

- casa scarii 

- lift persoane 

- lift targa 

Etaj: 

- sala de asteptare 

- vestiar 
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- cabinete consultatii 

- punct recoltare probe biologice 

- grup sanitr pacienti 

- spatiu pentru depozitarea ustensilelor 

 
b) Caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate; 

Se urmareste infiintarea unui centru pentru spitalizare de zi prin modernizarea, 
recompartimentarea si refunctionalizarea spatiului pentru recuperare medicala existent. 

c) Durata minima de functionare apreciata corespunzator destinatiei/functiunilor propuse; 

Va fi stabilita ulterior prin normative specifice in vigoare. 

d) Nevoi/solicitari functionale specifice 

Menționăm faptul că dispunerea pe nivele a spațiilor nu este restrictivă, urmând a fi studiată de 

echipa de proiectare în ideea obținerii unui rezultat final superior din punct de vedere calitativ 

și care să întrunească toate necesitățile stabilite de către beneficiar. 

 

7. Justificarea necesitatii elaborarii, dupa caz, a: 

- studiului de prefezabilitate, in cazul obiectivelor/proiectelor majore de investitii; 

- expertizei tehnice si, dupa caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, 
audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, in cazul interventiilor la 
constructii existente; 

Avand in vedere ca se intervine la un corp de cladire existent, vor fi necesare urmatoarele: 
 expertiza tehnica 

 audit energetic 

- unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restrictiile si 
permisivitatile asociate cu obiectivul de investitii, in cazul interventiilor pe monumente 
istorice sau in zone protejate. 

Nu este cazul 

Anexez prezentei Note Conceptuale si Tema de proiectare pentru acest obiectiv. 
 

Întocmit, 
Sef serviciu Tehnic 

Ing. Pruteanu Adrian 
                                 

 
 
    Data: 30 octombrie 2019 
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    Beneficiar/Proiectant/Consultant 
    ................................ 
Nr. ....../............. 
 

TEMĂ DE PROIECTARE 
 
1. Informaţii generale 

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii: “Infiintare spitalizare de zi” 
    1.2. Ordonator principal de credite/investitor: Municipiul Roman 
    1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar):Spitalul Municipal de Urgenta Roman 
    1.4. Beneficiarul investiţiei: Municipiul Roman - Spitalul Municipal de Urgenta Roman 
    1.5. Elaboratorul temei de proiectare SC ABV TOTAL PROIECT SRL 
 

2. Date de identificare a obiectivului de investiţii 
    2.1. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al 

construcţiei existente, documentaţie cadastrală 
Terenul de amplasament (spital si teren aferent), in suprafata de 12.126 mp, se afla 

situat in intravilanul municipiului Roman, jud.Neamt, intr-o zona echipata edilitar si 
apartine domeniului public al municipiului Roman.Nu sunt semnalate accidente subterane 
(beciuri, hrube, lutarii). Pe amplasament se afla un numar de imobile, cel studiat fiind 
Spitalul Municipal de Urgenta Roman. 

Folosinta actuala si destinatia: curti-constructii. 
    2.2. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru 

realizarea obiectivului de investiţii, după caz: 
    a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse 

(localizare, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan); 
Terenul de amplasament (spital si teren aferent), in suprafata de 12.126 mp, se afla 

situat in intravilanul municipiului Roman, jud. Neamt, intr-o zona echipata edilitar si 
apartine domeniului public al municipiului Roman. Nu sunt semnalate accidente subterane 
(beciuri, hrube, lutarii). Pe amplasament se afla un numar de imobile, cel studiat fiind 
Spitalul Municipal de Urgenta Roman. 

    b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 
Vecinătăți:  
• la nord – strada Dumbrava Rosie, 
• la est – proprietate privata, aleea Dumbrava Rosie, 
• la vest – strada Tineretului, 



 

 

• la sud – Colegiul National Roman Voda.  
Acces: Accesul pe amplasament se face din strada Tineretului situata la vest. 

Orientarea constructiei este cu latura lunga paralela cu directia N - S. 
Distantele fata de vecinatati ale constructiei sunt: 18,85 m fata de axul drumului (str. 

Tineretului), 89,30 m fata de limita de nord, 62,20 m fata de limita de est,  15,10 m fata de 
limita de vest si respectiv 25,60 m fata de limita de sud. 

 
    c) surse de poluare existente în zonă; 
• surse organizate, stationare si temporare de poluare: cosurile centralelor cu 

combustibil gazos sau solid, prin care se pot evacua in atmosfera gaze de ardere, pulberi. In 
urma arderii, efluentii gazosi pot contine in principal bioxid de carbon, monoxid de carbon, 
oxizi de azot, hidrocarburi, etc. Functie de combustibilul utilizat ( gaz metan, lemn de foc 
si carbune etc ); 

• surse mobile (trafic): gazele de esapament; 
In amplasamentul studiat nu exista zone cu nivele mari de zgomot. 
 
    d) particularităţi de relief; 
Municipiul Roman este situat in partea de est a judetului Neamt, in partea centrala a 

podisuluiMoldovei la aproximativ 3 km amonte de confluenta raurilor Moldova si Siret, pe 
malul stang al raului Moldova, avand urmatoarele vecinatati:  

La sud municipiul Bacau la o distanta de 42 km, la est municipiul Iasi, la o distanta 
de 84 km cu strabaterea orasului Targu Frumos pe calea rutiera, la nord municipiul 
Botosani, aflat la o distanta de 107 km, iar la vest municipiul Piatra Neamt, situat la 50 km. 

Relieful municipiului Roman si al imprejurimilor acestuia are un aspect putin 
pronuntat si este rezultatul fenomenelor de eroziune si de confluenta al celor doua rauri 
Siret si Moldova. 

In relieful municipiului apar astfel trei niveluri principale distincte si anume: 
- primul nivel il constituie o terasa superioara de confluenta, comuna ambelor vai; 
- al doilea nivel il constituie cate o terasa inferioara de o parte si de alta a celei 

superioare raspunzand actiunii separate a celor doua rauri; spre vest se gaseste terasa 
inferioara a Moldovei si spre est cea a Siretului; 

- al treilea nivel corespunde cu o zona joasa (lunca) discontinua, respectiv malul 
stang al raului Moldova. 

 
    e) nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei şi posibilităţi de asigurare a 

utilităţilor; 
Zona este echipata cu urmatoarele utilitati: retea electrica, retea gaze naturale, 



 

 

alimentare cu apa, canalizare, telefonie. 
    f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita 

relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate; 
Nu sunt necesare relocari sau protejari de retele edilitare deoarece interventiile se 

efectueaza intr-o cladire existenta. 
    g) posibile obligaţii de servitute; 
Nu exista sau nu sunt cunoscute la acest moment. 
    h) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul 

constructiv al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări 

de intervenţii, după caz; 
Conditionarile constructive determinate de starea tehnica si de sistemul constructiv 

al unor constructii existente in amplasament, asupra carora se vor face lucrari de interventii 
vor fi stabilite prin expertiza tehnica. 

    i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism 

aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism 

aferent; 
Conform Planului Urbanistic General, imobilul este situat in Unitatea teritoriala de 

referinta nr. 1, subzona Iss – institutii si servicii publice sanitare, fara restrictii de 
construire, iar conform Regulamentului de Urbanism aferent Planului Urbanistic General 
se pot autoriza modificari si modernizari la constructiile existente, cu respectarea 
prevederilor C.U. si ale Codului Civil. 

    j) existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe 
amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul 

existenţei unor zone protejate sau de protecţie. 
NU ESTE CAZUL 
    2.3. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de vedere 

tehnic şi funcţional: 
    a) destinaţie şi funcţiuni; 
Corpul de cladire "Bloc Alimentar" in zona de recuperare medicala va fi modernizat 

si supraetajat si va avea urmatoarele functiuni. 
Parter: 
- saloane spitalizare de zi 
- cabinete asistente 
- magazie materiale sanitare, lenjerie curata 
- sala de tratamente/pansamente 
- sala mici interventii 
- grup sanitar pacienti 



 

 

- grup sanitar personal 
- hol 
- casa scarii 
- lift persoane 
- lift targa 
Etaj: 
- sala de asteptare 
- vestiar 
- cabinete consultatii 
- punct recoltare probe biologice 
- grup sanitr pacienti 
- spatiu pentru depozitarea ustensilelor 
 
    b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate; 
Se urmareste infiintarea unui centru pentru spitalizare de zi prin modernizarea, 

recompartimentarea si refunctionalizarea spatiului pentru recuperare medicala existent. 
 
    c) nivelul de echipare, de finisare şi de dotare, exigenţe tehnice vor fi în 

conformitate cu cerinţele funcţionale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu şi 

de mediu în vigoare; 
Nivelul de echipare, de finisare, de dotare si de indeplinire a exigenţelor tehnice ale 

construcţiei în conformitate cu cerinţele funcţionale stabilite prin reglementări tehnice, de 

patrimoniu şi de mediu în vigoare; 
 
    d) număr estimat de utilizatori; 
Avand in vedere ca in anul 2018 au fost 7944 de cazuri in regim de spitalizare de zi, 

estimam ca vor beneficia de serviciile medicale de internare aproximativ acelasi numar de 
pacienti in anii urmatori. 

 
    e) durata minimă de funcţionare, apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor 

propuse; 
Durata minimă de funcţionare, apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor 

propuse este de 25ani. 
 
    f) nevoi/solicitări funcţionale specifice; 
Dintre nevoile functionale specifice amintim: 
 



 

 

Parter: 
- saloane spitalizare de zi 
- cabinete asistente 
- magazie materiale sanitare, lenjerie curata 
- sala de tratamente/pansamente 
- sala mici interventii 
- grup sanitar pacienti 
- grup sanitar personal 
- hol 
- casa scarii 
- lift persoane 
- lift targa 
 
Etaj: 
- sala de asteptare 
- vestiar 
- cabinete consultatii 
- punct recoltare probe biologice 
- grup sanitr pacienti 
- spatiu pentru depozitarea ustensilelor 
 
    g) corelarea soluţiilor tehnice cu condiţionările urbanistice, de protecţie a mediului 

şi al patrimoniului; 
Nu este cazul 
 
    h) stabilirea unor criterii clare în vederea soluţionării nevoii beneficiarului. 
Spitalul nu dispune de spatii special pentru spitalizarea de zi. 
Infiintarea “spitalizare de zi”este impusa si de normele in vederea acreditarii 

spitalului. 
 
    2.4. Cadrul legislativ aplicabil şi impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia 
 
Lista de enumerare a legilor, hotararilor, normativelor, STAS-urilor, normelor etc. 

este data cu caracter informativ si nu este exhaustiva: 
- Legea nr. 95/2006 actualizata privind reforma in domeniul sanitar; 
- Ordinul nr. 914 din 26 Iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile 

pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei 



 

 

sanitare de functionare; 
- HG nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii; 
- Ordinul nr. 961/2016 de aprobare a normelor tehnice privind curatarea, 

dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare; 
- HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-

cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 
de investitii finantate din fonduri publice; 

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- Legea nr. 50/1991, republicata, privind autorizarea lucrarilor de constructii, cu 
completarile si modificarile ulterioare; 

- Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii; 

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului; 
- Ordinul nr. 233/26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si 
urbanismului; 

- HG nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertiza tehnica de 
calitate a proiectelor, executiei lucrarilor si constructiilor; 

- Hotararea nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea 
in constructii; 

- Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei 
de siguranta in exploatare indicativ NP 068-02; 

- Normativ privind adaptarea cladirilor civile si a spatiului urban aferent la 
nevoile individuale ale persoanelor cu handicap indicativ NP-051-2012, 
revizuire NP-051/2000; 

- P118/1999 – Normativ de siguranta la foc a constructiilor; 
- Cod de proiectare seismica – Partea I – Prevederi de proiectare pentru cladiri, 

indicativ P 100-1/2013. 
- cod de evaluare seismica a cladirilor existente – P100-3/2008 

 
 

AprobLuat la cunoştinţă    Întocmit 
Beneficiar,                           Investitor,    Proiectant, 

          SC ABV TOTAL PROIECT SRL 
................                ................................... dr. ing. NENOV MIHAI CRISTIAN 

(numele, funcţia şi semnătura autorizată) 
          ................................... 
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Nr. .........../............ 

 
APROBAT  MANAGER 

Dr. Maria Andrici 
 

NOTĂ CONCEPTUALĂ 
 
    1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii propus 
    1.1. Denumirea obiectivului de investiţii: “Refunctionalizare si modernizare  
sterilizare centrala” 
    1.2. Ordonator principal de credite/investitor: Municipiul Roman 
    1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar): Spitalul Municipal de Urgenta Roman 
    1.4. Beneficiarul investiţiei: Municipiul Roman - Spitalul Municipal de Urgenta 
Roman 
 
    2. Necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţii propus 
    2.1. Scurtă prezentare privind: 
     
a) deficienţe ale situaţiei actuale; 

Compartimentul de sterilizare centrala al Spitalului Municipal de Urgenta Roman 
se afla la etajul VI al corpului C de cladire .  

 O mare deficienta functionala este lipsa accesului direct cu lift pana la spatiul 
pentru sterilizare,  acum  transportul instrumentarului medica, nesteril sau steril,  se face 
pe scari. 
 
    b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii; 

Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii este faptul ca 
compartimentul de sterilizare va corespunde tuturor normelor, iar personalul deservent 
va avea asigurat un mediu de lucru conform (usurinta personalului de a transporta 
instrumentarul catre si de la sterilizare, vestiare, aparatura noua si performanta, etc) 

Realizarea obiectivului de investitii este necesara si impusa si de catre normele 
pentru acreditarea spitalului. 

 
    c) impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiţii. 

Roman, str. Tineretului nr.28-30, jud.Neamt 

Cod fiscal: 2613940 

Tel. :0233-742511, / Fax :0233-741963 

E-mail: secretariat@spitalroman.ro 

Site: www.spitalroman.ro 

 

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN 



Anexa nr. 7 la H.C.L. nr. ___ din 31.10.2019 

Nerealizarea investitiei presupune lipsa accesului direct cu lift pana la spatiul 
pentru sterilizare implicand transportul instrumentarului pe scari. 

Nerealizarea investitiei presupune scaderea punctajului obtinut pentru acreditare. 
 
    2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiţii cu aceleaşi funcţiuni sau 

funcţiuni similare cu obiectivul de investiţii propus, existente în zonă, în vederea 

justificării necesităţii realizării obiectivului de investiţii propus. 
Nu este cazul. 

 
    2.3. Existenţa, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri 

similare, aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de 

investiţii propus. 
Nu este cazul 

 
    2.4. Existenţa, după caz, a unor acorduri internaţionale ale statului care obligă partea 

română la realizarea obiectivului de investiţii 
Nu este cazul  

 
    2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei 

Obiectivul general preconizat a fi atins prin realizarea investitiei este asigurarea 
unui flux al instrumentarului necesar a fi sterilizat adecvat si obtinerea unor conditii 
optime de manipulare, etichetare si impachetare. . 

Conformarea fluxului interior, de la si spre sterilizare este impusa si de catre 
normele in vederea acreditarii spitalului. 
 
    3. Estimarea suportabilităţii investiţiei publice 
3.1 Estimarea cheltuielilor pentru execuţia obiectivului de investiţii, luându-se în 
considerare, după caz: 
    - costurile unor investiţii similare realizate; 
    - standarde de cost pentru investiţii similare. 

Intrucat Municipiul Roman - Spitalul Municipal de Urgenta Roman nu a mai 
derulat investitii similare au fost luate in considerare standardele de cost din domeniu si 
investitii similare la alte unitati sanitare. 

Spatiile pe se intervine au o suprafata de aproximativ 385mp. 
Valoarea estimata a acestui obiectiv de investitii este de aproximativ 

385mp*375Euro/mp= 144.375euro fara TVA. 
 

    3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentaţiei tehnico-
economice aferente obiectivului de investiţie, precum şi pentru elaborarea altor studii de 

specialitate în funcţie de specificul obiectivului de investiţii, inclusiv cheltuielile 
necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege 

 
3.2.1 Studii de teren 

- Studiu topografic 
- Studiu geotehnic 
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3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului                            
3.1.3 Alte studii specifice  

3.2.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi 

autorizaţii                     
Obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism 
Obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare, obţinere 

de autorizaţii de scoatere din circuitul agricol 
Obţinere aviz sanitar, sanitar-veterinar şi fitosanitar 
Obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţelele 

publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie, etc. 
Obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresa 
Întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului Cadastral provizoriu şi 

înregistrarea terenului în Cartea Funciară 
Obţinerea actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului 
Dovada inregistrarii proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania  
Avizul de specialitate în cazul obiectivelor de patrimoniu 
Alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege 
 
3.2.3 Expertizare tehnică 
 
3.2.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 

3.4.1 Audit energetic 
3.4.2 Certificare energetica la finalul executiei 

3.5 Proiectare 
3.5.1 Temă de proiectare 
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de 
intervenții și deviz general 

3.5.3.1 Studiu de Fezabilitate partea tehnica 
3.5.3.2 Analiza Cost-Beneficiu 

3.5.4 Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 

avizelor/acordurilor/autorizațiilor 
3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de 

execuție 
3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuție 

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 
 
3.7 Consultanță 

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii  
3.7.2 Auditul finaciar 

3.8 Asistenta tehnica 
3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului 
3.8.1.1  - pe perioada de execuţie a lucrărilor  
3.8.1.2  - pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul 

de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const 
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3.8.2 Dirigenție de șantier 
 
Studii de teren pe baza documetnatiei avute la dispozitie exista si nu trebuie 

reinoire -0lei 
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi 

autorizaţii       - 500lei             
Expertiza tehnica pentru tot corpul de cladire(3080mp): 17000lei 
Proiectare-  44000lei 

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și 

deviz general  -18000 LEI  
Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 

avizelor/acordurilor/autorizațiilor - 5000 LEI  
Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuție 

- 6000 LEI  
Proiect tehnic şi detalii de execuție  -15000LEI 

Organizarea procedurilor de achiziţie 0 lei 
Consultanță 0 lei 
Asistenta tehnica 2500lei. 
 
 

    3.9. Surse identificate pentru finanţarea cheltuielilor estimate (în cazul finanţării 

nerambursabile se va menţiona programul operaţional/axa corespunzătoare, 

identificată) 
Finantarea cheltuielilor estimate va fi asigurata din fonduri proprii ale Spitalului 

Municipal de Urgenta Roman si din Bugetul Consiliului Local Roman. 
 

    4. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al 

construcţiei existente 
Terenul de amplasament (spital si teren aferent), in suprafata de 12.126 mp, se 

afla situat in intravilanul municipiului Roman, jud. Neamt, intr-o zona echipata edilitar 
si apartine domeniului public al municipiului Roman. Nu sunt semnalate accidente 
subterane (beciuri, hrube, lutarii). Pe amplasament se afla un numar de imobile, cel 
studiat fiind Spitalul Municipal de Urgenta Roman. 

Folosinta actuala si destinatia: curti-constructii. 
Conform Planului Urbanistic General, imobilul este situat in Unitatea teritoriala 

de referinta nr. 1, subzona Iss – institutii si servicii publice sanitare, fara restrictii de 
construire  iar conform Regulamentului de Urbanism aferent Planului Urbanistic 
General se pot autoriza modificari si modernizari la constructiile existente, cu 
respectarea prevederilor C.U. si ale Codului Civil. 

Distantele fata de vecinatati ale constructiei sunt: 18,85 m fata de axul drumului 
(str. Tineretului), 89,30 m fata de limita de nord, 62,20 m fata de limita de est,  15,10 m 
fata de limita de vest si respectiv 25,60 m fata de limita de sud. 

Constructia se incadreaza in clasa a I-a de importanta seismica conform Normativ 
P100/1-2013 si are categoria „B” de importanta deosebita, conform prevederilor HG 

766/1997. 
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Cladirea Spitalului Municipal de Urgenta Roman este alcatuita dintr-un numar de 
6 tronsoane, cu regimuri de inaltime ce variaza de la Parter la D+P+6E, astfel: 

Corp A - Regim de inaltime D+P+5E 
Corp B - Regim de inaltime D+P+5E 
Corp C - Regim de inaltime D+P+6E 
Corp D - Regim de inaltime St+D+P+5E 
Corp E - Regim de inaltime D+P+5E 
Corp UPU - Regim de inaltime Parter 
Corp Bloc Alimentar – Regim de inaltime D+P 
 
Ansamblul structural are forma literei „H”, pe o latura tronsoanele A si B, pe 

cealalta latura D si E, cu legatura dintre ele formata din corpul C. Aceste tronsoane s-au 
construit in 1977-1980, data la care a fost dat in folosinta un alt tronson – Corp Bloc 
Alimentar. Corpurile sunt legate functional, dar independente structural, cu rosturi 
seismice intre ele. Ulterior in anul 2007 s-a inceput constructia corpului Primire 
Urgente, finalizat in anul 2009, cu regim de inaltime Parter. Acesta este independent 
structural. 
 
    5. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru 

realizarea obiectivului de investiţii: 
    a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, 

suprafaţa terenului, dimensiuni în plan); 
Terenul de amplasament (spital si teren aferent), in suprafata de 12.126 mp, se 

afla situat in intravilanul municipiului Roman, jud. Neamt, intr-o zona echipata edilitar 
si apartine domeniului public al municipiului Roman. Nu sunt semnalate accidente 
subterane (beciuri, hrube, lutarii). Pe amplasament se afla un numar de imobile, cel 
studiat fiind Spitalul Municipal de Urgenta Roman. 

Folosinta actuala si destinatia: curti-constructii. 
Conform Planului Urbanistic General, imobilul este situat in Unitatea teritoriala 

de referinta nr. 1, subzona Iss – institutii si servicii publice sanitare, fara restrictii de 
construire  iar conform Regulamentului de Urbanism aferent Planului Urbanistic 
General se pot autoriza modificari si modernizari la constructiile existente, cu 
respectarea prevederilor C.U. si ale Codului Civil. 
 
    b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 

Vecinătăți:  
• la nord – strada Dumbrava Rosie, 
• la est – proprietate privata, aleea Dumbrava Rosie, 
• la vest – strada Tineretului, 
• la sud – Colegiul National Roman Voda.  
Acces: Accesul pe amplasament se face din strada Tineretului situata la vest. 

Orientarea constructiei este cu latura lunga paralela cu directia N - S. 
 

c) Surse de poluare existente in zona; 
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• surse organizate, stationare si temporare de poluare: cosurile centralelor cu 

combustibil gazos sau solid, prin care se pot evacua in atmosfera gaze de ardere, 
pulberi. In urma arderii, efluentii gazosi pot contine in principal bioxid de carbon, 
monoxid de carbon, oxizi de azot, hidrocarburi, etc. Functie de combustibilul utilizat ( 
gaz metan, lemn de foc si carbune etc ); 

• surse mobile (trafic): gazele de esapament; 
In amplasamentul studiat nu exista zone cu nivele mari de zgomot. 
 

d) Particularitati de relief; 
Municipiul Roman este situat in partea de est a judetului Neamt, in partea 

centrala a podisului 
Moldovei la aproximativ 3 km amonte de confluenta raurilor Moldova si Siret, pe 

malul stang al raului Moldova, avand urmatoarele vecinatati:  
La sud municipiul Bacau la o distanta de 42 km, la est municipiul Iasi, la o 

distanta de 84 km cu strabaterea orasului Targu Frumos pe calea rutiera, la nord 
municipiul Botosani, aflat la o distanta de 107 km, iar la vest municipiul Piatra Neamt, 
situat la 50 km. 

Relieful municipiului Roman si al imprejurimilor acestuia are un aspect putin 
pronuntat si este rezultatul fenomenelor de eroziune si de confluenta al celor doua rauri 
Siret si Moldova. 

In relieful municipiului apar astfel trei niveluri principale distincte si anume: 
- primul nivel il constituie o terasa superioara de confluenta, comuna ambelor 

vai; 
- al doilea nivel il constituie cate o terasa inferioara de o parte si de alta a celei 

superioare raspunzand actiunii separate a celor doua rauri; spre vest se gaseste terasa 
inferioara a Moldovei si spre est cea a Siretului; 

- al treilea nivel corespunde cu o zona joasa (lunca) discontinua, respectiv malul 
stang al raului Moldova. 

 
e) Nivel de echipare tehnico-edilitara a zonei si posibilitati de asigurare a utilitatilor; 

Zona este echipata cu urmatoarele utilitati: retea electrica, retea gaze naturale, 
alimentare cu apa, canalizare, telefonie. 

 
f) Existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita 
relocare/protejare, in masura in care pot fi identificate; 

Nu sunt necesare relocari sau protejari de retele edilitare deoarece interventiile se 
efectueaza intr-o cladire existenta. 

 
g) Posibile obligatii de servitute; 

Nu exista sau nu sunt cunoscute la acest moment. 
 

h) Conditionari constructive determinate de starea tehnica si de sistemul constructiv al 
unor constructii existente in amplasament, asupra carora se vor face lucrari de 
interventii, dupa caz; 
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Conditionarile constructive determinate de starea tehnica si de sistemul 
constructiv al unor constructii existente in amplasament, asupra carora se vor face 
lucrari de interventii vor fi stabilite prin expertiza tehnica. 

 
i)Reglementari urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism 
aprobate – plan urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de 
urbanism aferent; 

Conform Planului Urbanistic General, imobilul este situat in Unitatea teritoriala 
de referinta nr. 1, subzona Iss – institutii si servicii publice sanitare, fara restrictii de 
construire  iar conform Regulamentului de Urbanism aferent Planului Urbanistic 
General se pot autoriza modificari si modernizari la constructiile existente, cu 
respectarea prevederilor C.U. si ale Codului Civil. 

 
j) Existenta de monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament 
sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei 
unor zone protejate. 

Nu este cazul 
 
    6. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus, din punct de vedere 

tehnic şi funcţional: 
    a) destinaţie şi funcţiuni; 

Compartimentul de sterilizare centrala va corespunde tuturor normativelor si va 
putea asigura sterilizarea instrumentarului medical, impachetarea si etichetarea acestuia. 

 
    b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate; 

Suprafata spatiilor asupra carora se intervine este de aproximativ 385mp.  
 

    c) durata minimă de funcţionare apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor 

propuse; 
Va fi stabilita ulterior prin normative specifice in vigoare. 

 
    d) nevoi/solicitări funcţionale specifice. 

Dintre nevoile functionale specifice amintim: 
- Compartimentul de sterilizare central va putea asigura sterilizarea 

instrumentarului medical, impachetarea si etichetarea acestuia. 
 
    7. Justificarea necesităţii elaborării, după caz, a: 
    - studiului de prefezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore de investiţii; 
    - expertizei tehnice şi, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, 

audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, în cazul intervenţiilor la 

construcţii existente; 
Avand in vedere ca se intervine la un corp de cladire existent, vor fi necesare 

urmatoarele: 
- expertiza tehnica 
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    - unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricţiile şi 

permisivităţile asociate cu obiectivul de investiţii, în cazul intervenţiilor pe monumente 

istorice sau în zone protejate. 
Nu este cazul 

Anexez prezentei Note Conceptuale si Tema de proiectare pentru acest obiectiv. 
 

Întocmit, 
Sef serviciu Tehnic 

Ing. Pruteanu Adrian 
                                 

 
 
    Data: 30 octombrie 2019 
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Beneficiar: Municipiul Roman - Spitalul Municipal de Urgenta Roman 
Proiectant: SC ABV TOTAL PROIECT SRL 
 
Nr. ....../............. 
 

TEMĂ DE PROIECTARE 
 
1. Informaţiigenerale 
1. Informaţiigeneraleprivindobiectivul de investiţiipropus 
    1.1. Denumireaobiectivului de investiţii: 

“Refunctionalizaresimodernizarecompartiment de sterilizarecentrala” 
    1.2. Ordonator principal de credite/investitor: Municipiul Roman 
    1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar):Spitalul Municipal de Urgenta Roman 
    1.4. Beneficiarulinvestiţiei: Municipiul Roman - Spitalul Municipal de Urgenta 
Roman 
    1.5. Elaboratorultemei de proiectare: SC ABV TOTAL PROIECT SRL 
 
2. Date de identificareaobiectivului de investiţii 
    2.1. Informaţiiprivindregimuljuridic, economic şitehnic al terenuluişi/sau al 

construcţieiexistente, documentaţiecadastrală 
Terenul de amplasament (spital si teren aferent), in suprafata de 12.126 mp, se afla 

situat in intravilanul municipiului Roman, jud.Neamt, intr-o zona echipata edilitar si 
apartine domeniului public al municipiului Roman.Nu sunt semnalate accidente 
subterane (beciuri, hrube, lutarii). Pe amplasament se afla un numar de imobile, cel 
studiat fiind Spitalul Municipal de Urgenta Roman. 

Folosinta actuala si destinatia: curti-constructii. 
Conform Planului Urbanistic General, imobilul este situat in Unitatea teritoriala de 

referinta nr. 1, subzona Iss – institutii si servicii publice sanitare, fara restrictii de 
construire  iar conform Regulamentului de Urbanism aferent Planului Urbanistic General 
se pot autoriza modificari si modernizari la constructiile existente, cu respectarea 
prevederilor C.U. si ale Codului Civil. 

Distantele fata de vecinatati ale constructiei sunt: 18,85 m fata de axul drumului 
(str. Tineretului), 89,30 m fata de limita de nord, 62,20 m fata de limita de est,  15,10 m 
fata de limita de vest si respectiv 25,60 m fata de limita de sud. 

Constructia se incadreaza in clasa a I-a de importanta seismica conform Normativ 
P100/1-2013 si are categoria „B” de importanta deosebita, conform prevederilor HG 

766/1997. 
CladireaSpitalului Municipal de Urgenta Roman estealcatuitadintr-un numar de 6 

tronsoane, cu regimuri de inaltimecevariaza de la Parter la D+P+6E, astfel: 



 

 

Corp A - Regim de inaltime D+P+5E 
Corp B - Regim de inaltime D+P+5E 
Corp C - Regim de inaltime D+P+6E 
Corp D - Regim de inaltime St+D+P+5E 
Corp E - Regim de inaltime D+P+5E 
Corp UPU - Regim de inaltimeParter 
Corp Bloc Alimentar – Regim de inaltime D+P 
 
Ansamblul structural are forma literei „H”, pe o laturatronsoanele A si B, 

pecealaltalatura D si E, cu legaturadintreeleformata din corpul C. Acestetronsoane s-au 
construit in 1977-1980, data la care a fostdat in folosinta un alt tronson – Corp Bloc 
Alimentar. Corpurilesunt legate functional, darindependente structural, cu 
rosturiseismiceintreele. Ulterior in anul 2007 s-a 
inceputconstructiacorpuluiPrimireUrgente, finalizat in anul 2009, cu regim de 
inaltimeParter. Acestaeste independent structural. 

Zonaesteechipata cu urmatoareleutilitati: reteaelectrica, retea gaze naturale, 
alimentare cu apa, canalizare, telefonie. 

Spitalul are documentatiacadastralaadusa la zisiatestacelescrisemaisus. 
 
    2.2. Particularităţi ale 

amplasamentului/amplasamentelorpropus/propusepentrurealizareaobiectivului de 
investiţii, dupăcaz: 
    a) descriereasuccintă a amplasamentului/amplasamentelorpropus/propuse (localizare, 

suprafaţaterenului, dimensiuniîn plan); 
Terenul de amplasament (spital si teren aferent), in suprafata de 12.126 mp, se afla 

situat in intravilanul municipiului Roman, jud.Neamt, intr-o zona echipata edilitar si 
apartine domeniului public al municipiului Roman.Nu sunt semnalate accidente 
subterane (beciuri, hrube, lutarii). Pe amplasament se afla un numar de imobile, cel 
studiat fiind Spitalul Municipal de Urgenta Roman. 

Folosinta actuala si destinatia: curti-constructii. 
Conform Planului Urbanistic General, imobilul este situat in Unitatea teritoriala de 

referinta nr. 1, subzona Iss – institutii si servicii publice sanitare, fara restrictii de 
construire  iar conform Regulamentului de Urbanism aferent Planului Urbanistic General 
se pot autoriza modificari si modernizari la constructiile existente, cu respectarea 
prevederilor C.U. si ale Codului Civil. 
 
    b) relaţiile cu zone învecinate, accesuriexistenteşi/saucăi de accesposibile; 

Vecinatati:  
 la nord – stradaDumbrava Rosie, 
 la est – proprietateprivata, aleeaDumbrava Rosie, 



 

 

 la vest – stradaTineretului, 
 lasud – Colegiul National Roman Voda. 

 Accesul pe amplasament se face din strada Tineretului situata la vest. Orientarea 
constructiei este cu latura lunga paralela cu directia N - S.  

Distantele fata de vecinatati ale constructiei sunt: 18,85 m fata de axul drumului 
(str. Tineretului), 89,30 m fata de limita de nord, 62,20 m fata de limita de est,  15,10 m 
fata de limita de vest si respectiv 25,60 m fata de limita de sud. 
 
    c) surse de poluareexistenteînzonă; 

 surseorganizate, stationaresitemporare de poluare: cosurilecentralelor cu 
combustibilgazossu solid, prin care se pot evacua in atmosfera gaze de 
ardere, pulberi. In urmaarderiiefluentiigazosi pot contine in principal bioxid 
de carbon, monoxid de carbon, oxizi de azot, hidrocarburi, etc. Functie de 
combustibilulutilizat ( gazmetan, lemn de focsicarbuneetc ); 

 surse mobile (trafic): gazele de esapament; 
 In amplasamentulstudiat nu exista zone cu nivelemari de zgomot. 

 
    d) particularităţi de relief; 

Municipiul Roman se incadreazaintr-o unitateclimatica de nuantacontinentala, cu 
iernirecisivericalduroasesi cu o predominare a circulatieiatmosfericedinsprenordsinord-
vest.Oscilatiileclimatice au o amploare mare atatcaefect al 
circulatieigeneraleaatmosferei, cat si a influentelorintroduse de relief (inversiunitermice). 

Schimbarilerapide de fronturiatmosferice in perioada de tranzatieprimavara-
toamna, favorizeazaproducereabrumelortarziisirespectivtimpurii. 

Vanturilepredominantesuntdinsprenord-vest sinord, dar nu 
lipsescniciceledinspreestsisud-est. 

Regimulprecipitatiilorprezintacantitatimiciiarnasimarivara. 
Temperaturaaeruluiconstituieunuldintreceimaiimportantiparametrimeteorologici. 

In regiunea care face obiectulacestuistudiu, regimultermicinregistreaza o 
puternicainfluenta a reliefului. Observatiilemeteorologicearata o 
temperaturamedieanuala de cca.8,50C pana la 90C in municipiul Roman. 

Iernile, in municipiul Roman suntmaiaspre in comparatie cu cele din 
zonelemaiinalte ale Podisului Central MoldovenescsauSubcarpatiiMoldovei. 

 Observatiilemeteoaratacaceamaiscazutavaloare a temperaturii in 
lunaianuarie a fost de - 4,8 0C. In perioadareceaanului, din 
cauzastratificariiaeruluimairece, se inregistreazacresteri accentuate ale umiditatii relative 
care producceturisiinversiuni de temperatura. 

Municipiul Roman detine recordul de temperatura minima absoluta a judetului 
Neamt, de -33,2 0C, inregistrata in februarie 1954. 



 

 

 Vara, valorilesuntmaimicidecat in sudulCampieiRomanesau in 
regiunileinalte ale Podisului Central Moldovenesc. 

 Temperaturamedie a luniiiulieeste de 19,9 0C, cu o maxima absoluta de 
38,2 0C (la 17 august 1952 si la 15 august 1957). 

Municipiul Roman este situat in partea de est a judetuluiNeamt, in parteacentrala a 
podisuluiMoldovei la aproximativ 3 km amonte de confluenta raurilor Moldova si Siret, 
pe malul stang al raului Moldova, avand urmatoarele vecinatati:  

La sud municipiul Bacau la o distanta de 42 km, la est municipiul Iasi, la o 
distanta de 84 km cu strabaterea orasului Targu Frumos pe calea rutiera, la nord 
municipiul Botosani, aflat la o distanta de 107 km, iar la vest municipiul Piatra Neamt, 
situat la 50 km. 

Relieful municipiului Roman si al imprejurimilor acestuia are un aspect 
putinpronuntatsiesterezultatulfenomenelor de eroziune si de confluenta al celor doua 
rauri Siret si Moldova. 

In relieful municipiului apar astfel trei niveluri principale distincte si anume: 
- primul nivel il constituie o terasa superioara de confluenta, comuna ambelor vai; 
- al doilea nivel il constituie cate o terasa inferioara de o parte si de alta a 

celeisuperioareraspunzandactiunii separate a celor doua rauri; spre vest se gaseste terasa 
inferioara a Moldovei si spre est cea a Siretului; 

- al treilea nivel corespunde cu o zonajoasa (lunca) discontinua, 
respectivmalulstang al rauluiMoldova. 
 
    e) nivel de echiparetehnico-edilitară al zoneişiposibilităţi de asigurare a utilităţilor 

Spitalul are asigurateutilitatilenecesare (apa, canalizare, energieelectrica, 
gaenaturale). Nu suntnecesarerelocarisauprotejari de reteleedilitare. 
 
    f) existenţaunoreventualereţeleedilitareînamplasament care 

arnecesitarelocare/protejare, înmăsuraîn care pot fi identificate; 
Nu estecazul 
 

    g) posibileobligaţii de servitute; 
Nu estecazul 

 
    h) condiţionări constructive determinate de stareatehnicăşi de sistemulconstructiv al 

unorconstrucţiiexistenteînamplasament, asupracărora se vor face lucrări de intervenţii, 

dupăcaz; 
 Constructieexistenta la care se intervinesimasurile de interventievor fi 
stabilitepebazaexpertizeitehnice. 
 



 

 

i) reglementăriurbanisticeaplicabilezonei conform documentaţiilor de urbanism 

aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şiregulamentul local de 

urbanism aferent; 
Conform PlanuluiUrbanistic General, imobilulestesituat in Unitateateritoriala de 

referinta nr. 1, subzonaIss – institutiisiserviciipublicesanitare, fararestrictii de 
construireiar conform Regulamentului de Urbanism aferentPlanuluiUrbanistic General 
se pot autorizamodificarisimodernizari la constructiileexistente, cu 
respectareaprevederilor C.U. si ale Codului Civil. 

 
    j) existenţa de monumenteistorice/de 

arhitecturăsausituriarheologicepeamplasamentsauînzonaimediatînvecinată; 

existenţacondiţionărilorspecificeîncazulexistenţeiunor zone protejatesau de protecţie. 
Nu estecazul 

 
    2.3. Descriereasuccintăaobiectivului de investiţiipropus din punct de 

vederetehnicşifuncţional: 
a) destinaţieşifuncţiuni; 

Compartimentul de 
sterilizarecentralavacorespundetuturornormativelorsivaputeaasigurasterilizareainstrumen
tarului medical, impachetareasietichetareaacestuia. 
 
   b) caracteristici, parametrişi date tehnicespecifice, preconizate; 

Suprafataspatiilorasupracarora se intervineeste de aproximativ385mp 
La unul din lifturilespitalului se vaadaugainca o statie la etajul VI al corpului de 

cladire B. Aceastavadeservipentruaccesulpersoanelor la ultimulnivel al spitalului, 
undeestesicompartimentul de sterilizare 

Preconizat se vaasigura un functional adecvatnormelor de acreditare. 
 
    c) Nivelul de echipare, de finisareşi de dotare, exigenţetehnice ale 

construcţieiînconformitate cu cerinţelefuncţionalestabiliteprinreglementăritehnice, de 

patrimoniuşi de mediuînvigoare; 
Nivelul de echipare, de finisareşi de dotaresi de indeplinireaexigenţelortehnicevor 

fi înconformitate cu cerinţelefuncţionalestabiliteprinreglementăritehnice, de patrimoniuşi 

de mediuînvigoare. 
 

 d) numărestimat de utilizatori; 
Avand in vederecain in anul 2018 au beneficiat de serviciilemedicale ale spitalului 

130696 de pacientiestimamcavorbeneficia de serviciimedicale in 
cazulrealizariiinvestitiei un numar de pacienti in continua crestere cu rata de 5-10% /an. 
 



 

 

    e) durataminimă de funcţionare, 

apreciatăcorespunzătordestinaţiei/funcţiunilorpropuse; 
Durataminimă de funcţionare, apreciatăcorespunzătordestinaţiei/funcţiunilorpropuseva fi 

de 25 ani. 
 
    f) nevoi/solicitărifuncţionalespecifice; 

Dintrenevoilefunctionalespecificeamintim: 
- Compartimentul de sterilizare central 

vaputeaasigurasterilizareainstrumentarului medical, 
impachetareasietichetareaacestuia. 

- Transportulinstrumentarului se va face 
confornormelorprinadaugareauneinoistatii la ascensorul existent 
prinmarireacurseiacestuia cu un nivel 

 
    g) corelareasoluţiilortehnice cu condiţionărileurbanistice, de protecţie a mediuluişi a 

patrimoniului; 
Nu estecazul 

 
    h) stabilireaunorcriteriiclareînvedereasoluţionăriinevoiibeneficiarului; 

Criteriilesuntimpuse de legislatiesinevoiabeneficiaruluipentruacreditare din partea 
ANMCS. 
 
    2.4. Cadrullegislativaplicabilşiimpunerilecerezultă din aplicareaacestuia 

Lista de enumerare a legilor, hotararilor, normativelor, STAS-urilor, normelor etc. 
este data cu caracter informativ si nu este exhaustiva: 

- Legea nr. 95/2006 actualizata privind reforma in domeniul sanitar; 
- Ordinul nr. 914 din 26 Iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile 

pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei 
sanitare de functionare; 

- HG nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii; 
- Ordinul nr. 961/2016 de aprobare a normelor tehnice privind curatarea, 

dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare; 
- HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-

cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 
de investitii finantate din fonduri publice; 

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 



 

 

- Legea nr. 50/1991, republicata, privind autorizarea lucrarilor de constructii, cu 
completarile si modificarile ulterioare; 

- Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii; 

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului; 
- Ordinul nr. 233/26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului; 
- HG nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertiza tehnica de 

calitate a proiectelor, executiei lucrarilor si constructiilor; 
- Hotararea nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in 

constructii; 
- Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de 

siguranta in exploatare indicativ NP 068-02; 
- Normativ privind adaptarea cladirilor civile si a spatiului urban aferent la 

nevoile individuale ale persoanelor cu handicap indicativ NP-051-2012, 
revizuire NP-051/2000; 

- P118/1999 – Normativ de siguranta la foc a constructiilor; 
- Cod de proiectare seismica – Partea I – Prevederi de proiectare pentru cladiri, 

indicativ P 100-1/2013; 
- Cod de evaluare seismica a cladirilor existente P100-3/2008.  

 
 
 
Aprob    Luat la cunoştinţă 
Beneficiar,                                       Investitor, 
     ................                      ......................................... 
    (numele, funcţiaşisemnăturaautorizată) 
 
 
 

Întocmit 
Proiectant, 

SC ABV TOTAL PROIECT SRL 
DR. ING. NENOV MIHAI CRISTIAN 
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REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea notelor conceptuale și a temelor 

de proiectare pentru unele obiective ale Spitalului municipal de Urgență 

Roman 
 

 În prezent, Spitalul Municipal de Urgență Roman se află în curs de acreditare. 

Pentru îndeplinirea planului de acreditare, este necesară atingerea anumitor indicatori, 

fapt ce presupune realizarea unor proiecte tehnice de implementare, ce au la bază notă 

conceptuală și Tema de proiectare pentru obiectivul ce urmează a fi realizat. 
 Prin adresa nr. 29886/30.10.2019, înregistrată cu nr. 20962/30.10.2019 la Primăria 

municipiului Roman, Spitalul municipal de Urgenbță Roman a solicitat aprobarea, de 

către Consiliul Local al municipiului Roman, a notelor conceptuale și a temelor de 

proiectare pentru următoarele obiective ce se doresc a fi îndeplinite: 
1. „Refuncționalizare și reabilitare în vederea acreditării Spitalului municipal 

de Urgență Roman de către ANMCS”; 
2. „Refuncționalizare bloc alimentar, schimbare spațiu interior”; 
3. „Înființare spitalizare de zi”; 
4. „Refuncționalizare și modernizare compartiment de sterilizare centrală” 

 Potrivit art. 1, alin. 2 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / 
proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice: (2) „Documentaţiile prevăzute la 

alin. (1) se elaborează, pe etape, astfel: a) în etapa I:  (i) nota conceptuală; (ii) tema 

de proiectare”, iar potrivit art. 5 alin. (2) din același act normativ, (2) „Elaborarea 
studiului de prefezabilitate, după caz, a studiului de fezabilitate ori a documentaţiei de 

avizare a lucrărilor de intervenţii este condiţionată de aprobarea prealabilă de către 

beneficiarul investiţiei a notei conceptuale şi a temei de proiectare, prevăzute la art. 3 
şi 4.” 

Având în vedere cele ce preced, rog domnii consilieri să analizeze și să se 

pronunțe prin vot. 
  

 Prezentul referat de aprobare, împreună cu proiectul de hotărâre, se va 
transmite Direcției tehnice în vederea întocmirii raportului de specialitate. 

 
Inițiator, 

Consilier local, 
Leonard ACHIRILOAEI 



 

Page 1 
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                             RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea notelor conceptuale și a 

temelor de proiectare pentru unele obiective ale Spitalului municipal 
de Urgență Roman 

  
 
 Analizând referatul de aprobare și proiectul de hotărâre înaintat de dnul 
Lucian-Ovidiu Micu, Primarul municipiului Roman, am constatat că acestea 

îndeplinesc condițiile de legalitate și oportunitate. 
 

 Din punct de vedere al oportunității: 
 

 În prezent, Spitalul Municipal de Urgență Roman se află în curs de 

acreditare. Pentru îndeplinirea planului de acreditare, este necesară atingerea 

anumitor indicatori, fapt ce presupune realizarea unor proiecte tehnice de 
implementare, ce au la bază note conceptuale și Teme de proiectare pentru 
fiecare obiectiv ce urmează a fi realizat. 
 Prin adresa nr. 29886/30.10.2019, înregistrată cu nr. 20962/30.10.2019 la 

Primăria municipiului Roman, Spitalul municipal de Urgenbță Roman a solicitat 

aprobarea, de către Consiliul Local al municipiului Roman, a notelor 
conceptuale și a temelor de proiectare pentru următoarele obiective ce se doresc 

a fi îndeplinite: 
 

1. „Refuncționalizare și reabilitare în vederea acreditării Spitalului 

municipal de Urgență Roman de către ANMCS”; 
2. „Refuncționalizare bloc alimentar, schimbare spațiu interior”; 
3. „Înființare spitalizare de zi”; 
4. „Refuncționalizare și modernizare compartiment de sterilizare 

centrală”. 
 

 Din punct de vedere al legalității: 
 

  Așa cum rezultă din prevederile art. 129, alin. (2), lit. „b” din O.U.G. nr.  
57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul local are atribuţii privind 
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dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau 

municipiului. 
  De asemenea, potrivit art. 1, alin. 2 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele 
de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice: 
  (2) „Documentaţiile prevăzute la alin. (1) se elaborează, pe etape, astfel:  
   a) în etapa I:  (i) nota conceptuală; (ii) tema de proiectare”, 
iar potrivit art. 5, alin. (2) din același act normativ: 
  (2) „Elaborarea studiului de prefezabilitate, după caz, a studiului de 

fezabilitate ori a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii este 

condiţionată de aprobarea prealabilă de către beneficiarul investiţiei a notei 

conceptuale şi a temei de proiectare, prevăzute la art. 3 şi 4.” 
     
 Față de cele ce preced, apreciez prezentul proiect ca fiind legal și oportun. 

 
 
 

Direcțita Tehnică,  
Ing. Dan Felician IONIȚĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


