
                                                                                                                
HOTĂRÂREA NR. _____ 

din ___________________ 2022 
 

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din DALI (Documentație de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenție) privind realizarea obiectivului de investiție 
«Dezvoltarea infrastructurii medicale din cadrul Ambulatoriului Integrat de Specialitate al 
Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”» 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:14182/28.11.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget-finanţe, strategii, studii  şi 

prognoză economico-socială, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea programelor 
integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi europeană şi al Comisiei de 
specialitate nr. 6 de analiză privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări 
publice şi de refacere a monumentelor istorice şi de arhitectură, ale  Consiliului Judeţean Galaţi;  
          Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul – cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice; 

Având în vedere prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din DALI (Documentație de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenție) privind realizarea obiectivului de investiție «Dezvoltarea 
infrastructurii medicale din cadrul Ambulatoriului Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic 
Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”» după cum urmează: valoarea totală a investiției este 
de 15.688.102,06 lei, inclusiv TVA, din care C+M 3.936.492,65 lei, inclusiv TVA, conform 
Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Costin Roxana                                                                                                                            Director executiv – Camelia Epure 
28.11.2022 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 
             Ionel COCA 
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 Anexa nr. 1 
 
Obiectivul de investiție «Dezvoltarea infrastructurii medicale din cadrul Ambulatoriului Integrat 
de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”» vizează realizarea 
următoarelor lucrări: 
PARTER:  

 Desfacerea finisajelor existente degradate la pereti constituite din vopsea si faianta 
 Desfacerea finisajelor existente degradate la pardoseala constituite din gresie si covor 

PVC 
 Realizare finisaj pardoseala din pvc cu urmatoarele caracteristici minimale: 

-pardoseala calda din covor PVC antibacterian culoare deschisa termosudat in camp in 
zona de imbinare, cu imbinare concava cu suprafata verticala cu urmatoarele 
caracteristici minime:  

Clasa de reactie la foc Min Bfl-S1 

Emisii de formaldehida E1- fara emisii 

Alunecare Fara alunecare 

Grosime  2 mm 

Rezistenta la agenti chimici si pete 0 

Rezistenta la fungi si bacterii Nu favorizeaza dezvoltarea 

Test scaun cu rotile da 

Coeficient de frecare Min. 0.4 

Coeficient de conductibilitate termica si 
electrica 

scazut 

 Realizare finisaj pereti cu tapet pvc 
 La pereti se va aplica un tapet din PVC culoare deschisa acoperit cu un strat protector 
care asigura o curatire usoara cu urmatoarele caracteristici minime:  

Clasa de reactie la foc Min B2-s2,d0 

Rezistenta la agenti chimici si pete 0 

Rezistenta la fungi si bacterii Nu favorizeaza dezvoltarea 

 Realizare mana curenta din MDF la holuri. 
 Desfacere tavan fals si realizare finisaj tavane cu var lavabil cu ioni de argint 
 Refacere tavan fals si realizare finisaj tavane cu var lavabil cu ioni de argint 
 Inlocuire tamplarie interioara cu urmatoarele caracteristici minimale: 

Usile saloanelor si a cabinetelor vor avea urmatoarele caracteristici minimale: 
- Toc – Metalic de imbracare zid tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de 

etanşare siliconice. Este executat din tabla de oţel zincat de 1,5 mm grosime, vopsit în 
câmp electrostatic în culori RAL de nuanta deschisa. 

- Blaturi – Grosime totală 41 mm construcţie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime 
de minim 0,9 mm aşezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 
laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). 

- Structura internă multistrat cu miez din PAL perforat – tubular conceput pentru asigurarea 
izolaţiei termice şi fonice. 

Uşile de acces catre holurile de evacuare vor fi rezisntente la foc conform normativului 
P118/99. 

ERAJ 1: 
 Desfacerea finisajelor existente degradate la pereti constituite din vopsea si faianta 
 Desfacerea finisajelor existente degradate la pardoseala constituite din gresie si covor 

PVC 
 Realizare finisaj pardoseala din pvc cu urmatoarele caracteristici minimale: 
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-pardoseala calda din covor PVC antibacterian culoare deschisa termosudat in camp in 
zona de imbinare, cu imbinare concava cu suprafata verticala cu urmatoarele 
caracteristici minime:  

Clasa de reactie la foc Min Bfl-S1 

Emisii de formaldehida E1- fara emisii 

Alunecare Fara alunecare 

Grosime  2 mm 

Rezistenta la agenti chimici si pete 0 

Rezistenta la fungi si bacterii Nu favorizeaza dezvoltarea 

Test scaun cu rotile da 

Coeficient de frecare Min. 0.4 

Coeficient de conductibilitate termica si 
electrica 

scazut 

 Realizare finisaj pereti cu tapet pvc 
 La pereti se va aplica un tapet din PVC culoare deschisa acoperit cu un strat protector 
care asigura o curatire usoara cu urmatoarele caracteristici minime:  

Clasa de reactie la foc Min B2-s2,d0 

Rezistenta la agenti chimici si pete 0 

Rezistenta la fungi si bacterii Nu favorizeaza dezvoltarea 

 Realizare mana curenta din MDF la holuri. 
 Desfacere tavan fals si realizare finisaj tavane cu var lavabil cu ioni de argint 
 Refacere tavan fals si realizare finisaj tavane cu var lavabil cu ioni de argint 
 Inlocuire tamplarie interioara cu urmatoarele caracteristici minimale: 

Usile saloanelor si a cabinetelor vor avea urmatoarele caracteristici minimale: 
- Toc – Metalic de imbracare zid tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de 

etanşare siliconice. Este executat din tabla de oţel zincat de 1,5 mm grosime, vopsit în 
câmp electrostatic în culori RAL de nuanta deschisa. 

- Blaturi – Grosime totală 41 mm construcţie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime 
de minim 0,9 mm aşezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 
laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). 

- Structura internă multistrat cu miez din PAL perforat – tubular conceput pentru asigurarea 
izolaţiei termice şi fonice. 

Usa radioprotectie cu geam vizualizare conform normelor CNCAN pentru cabinetul de litotritie.  
Uşile de acces catre holurile de evacuare vor fi rezisntente la foc conform normativului 
P118/99. 

 Placarea cu plumb a peretilor, pardoselii, si tavanului din cabinetul in care se vor 
desfasura procedurile folosind tehnologia de litotritie, montare oblon fereastra si inlocuire 
tamplarie conform normelor CNCAN.  Calculele necesare, pentru stabilirea măsurilor de 
ecranare pentru radioprotecţie a incintelor în care se află aparatele radiologice, se fac de 
către persoane autorizate pentru fiecare incintă în parte şi pentru fiecare element 
constructiv ce va avea rol în ecranare. 

 Desfacere pereti gips carton existent degradat aferent cabinet medical 
 Refacere pereti gips carton aferent Oncologie spitalizare de zi 

ETAJ 2 
 Desfacerea finisajelor existente degradate la pereti constituite din vopsea si faianta 

Desfacerea finisajelor existente degradate la pardoseala constituite din gresie si covor 
PVC 

 Realizare finisaj pardoseala din pvc cu urmatoarele caracteristici minimale: 
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-pardoseala calda din covor PVC antibacterian culoare deschisa termosudat in camp in 
zona de imbinare, cu imbinare concava cu suprafata verticala cu urmatoarele 
caracteristici minime:  

Clasa de reactie la foc Min Bfl-S1 

Emisii de formaldehida E1- fara emisii 

Alunecare Fara alunecare 

Grosime  2 mm 

Rezistenta la agenti chimici si pete 0 

Rezistenta la fungi si bacterii Nu favorizeaza dezvoltarea 

Test scaun cu rotile da 

Coeficient de frecare Min. 0.4 

Coeficient de conductibilitate termica si 
electrica 

scazut 

 Realizare finisaj pereti cu tapet pvc 
 La pereti se va aplica un tapet din PVC culoare deschisa acoperit cu un strat protector 
care asigura o curatire usoara cu urmatoarele caracteristici minime:  

Clasa de reactie la foc Min B2-s2,d0 

Rezistenta la agenti chimici si pete 0 

Rezistenta la fungi si bacterii Nu favorizeaza dezvoltarea 

 Realizare mana curenta din MDF la holuri. 
 Desfacere tavan fals si realizare finisaj tavane cu var lavabil cu ioni de argint 
 Refacere tavan fals si realizare finisaj tavane cu var lavabil cu ioni de argint 
 Inlocuire tamplarie interioara cu urmatoarele caracteristici minimale: 

Usile saloanelor si a cabinetelor vor avea urmatoarele caracteristici minimale: 
- Toc – Metalic de imbracare zid tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de 

etanşare siliconice. Este executat din tabla de oţel zincat de 1,5 mm grosime, vopsit în 
câmp electrostatic în culori RAL de nuanta deschisa. 

- Blaturi – Grosime totală 41 mm construcţie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime 
de minim 0,9 mm aşezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 
laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). 

- Structura internă multistrat cu miez din PAL perforat – tubular conceput pentru asigurarea 
izolaţiei termice şi fonice. 

Uşile de acces catre holurile de evacuare vor fi rezisntente la foc conform normativului 
P118/99. 

Lucrarile de instalatii propuse sunt: 
Instalatii electrice: 

- Inlocuirea cablurilor electrice cu cabluri tip N2XH montate in tub izolant LSZH montat 
ingropat 

- Inlocuirea corpurilor de iluminat adaptate destinatiei incaperii cu nivelul de iluminare, 
indicele UGR, coeficientul de uniformitate, raportate la înălţimea planului util incastrate in 
tavanul suspendat. 

- Sisteme de iluminat care sa poate asigura buna desfasurare a activitatilor de ingrijire si 
supraveghere a  bolnavilor ce permit reglarea automata a fluxului luminos 

- Montare console paturi pacienti  
Pe peretele de deasupra fiecarui pat pentru pacienti va fi montata cate o “consola pat de 

spital”.  
Fiecare consola va fi prevazuta cu o lumina individuala cu comutator 1x5W, o lumina de 

veghe actionata de un intrerupator crepuscular 1x5W, o lumina ce va fi actionata de un 
intrerupator aflat la intrarea in camera pacienti 1x5W, o priza de curent electric si un buton 
pentru apelare asistenta. 

Consolele vor fi alimentatate din tabloul electric de distributie etaj 1 corp L. 
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Comanda iluminatului se face manual, prin intermediul intrerupatoarelor. Acestea se 

monteaza pe conductorul de faza si corespund modului de pozare a circuitelor si gradului de 
protectie cerut de mediul respectiv. Inaltimea de montaj a intrerupatoarelor si comutatoarelor va 
fi de 1,0 m, masurata de la nivelul pardoselii finite, pana in axul aparatului.  

Circuitele de iluminat trebuie sa se realize cu cabluri tip N2XH, avand sectiunea 1,5 mm² 
(pentru conductorul de faza si pentru cel de nul de lucru) si de 2,5 mm² (pentru conductorul de 
protectie – acolo unde este cazul), protejate impotriva deteriorarii mecanice in tuburi de 
protectie din PVC (tip IPY). Circuitele de iluminat se vor executa ingropat in placa, tencuiala, 
sub pardoseala sau mascate de peretii de gipscarton. 

Pe langa butoanele pentru apelare asistenta montate in console, vor mai fi montate 
butoane si in baile aferente camerelor pentru pacienti si in baia aflata pe holul spitalului.  

-Instalaţii electrice pentru prize si forţă  
Toate circuitele electrice de priza se vor executa din cabluri N2XH, cu sectiunea minima a 

conductoarelor de 2,5 mmp, montate in tub de protectie, ingropat in elementele de constructie 
pentru realizarea coborarilor si pe pat de cabluri pentru realizarea distributiei. Toate prizele vor 
avea contact de protectie ce se va racorda obligatoriu la instalatia de impamantare. 

Pentru protectia circuitelor de priza, dar si pentru protectia contra electrocutarii vor fi folosite 
disjunctoare cu protectie magnetica, termica si diferentiala de 30 mA, cu un curent nominal in 
functie de consumul echipamentului alimentat. Instalatiile electrice proiectate vor asigura 
alimentarea cu energie electrica a tuturor echipamentelor tehnice sau tehnologice ce sunt 
instalate in cladire: echipamente medicale, echipamente de ventilatii, incalzire, racire, pompe 
etc. 

-Realizarea instalatiilor pentru iluminat de siguranta 
Toate echipamentele de siguranta si iluminat de siguranta pentru marcarea cailor de 

evacuare, iluminat antipanica, iluminat pentru marcarea hidrantilor interior, se vor prevedea cu 
acumulatoare individuale, cu autoincarcare si autonomie in functionare, conform cerintelor 
normativelor in vigoare. 

Astfel, cladirea va fi prevazuta cu urmatoarele tipuri de instalatii de siguranta: 
Conform normativului I7/2011, art. 7.23.7.1., se va asigura iluminat de securitate pentru 

evacuare. 
Astfel, vor fi prevazute corpuri de iluminat cu led si baterie locala autonomie minim 3h - 

EXIT.  De asemenea, vor fi prevazute corpuri de iluminat cu led si baterie locala autonomie 
minim 3h – cu indicarea directiei de evacuare, pentru a asigura o buna circulatie pe caile de 
evacuare. Corpurile de iluminat ale iluminatului de securitate pentru circulatie se amplaseaza in 
locurile in care este necesar sa se asigure utilizatorilor, distingerea unor obstacole de pe caile 
de circulatie atunci cand iluminatul normal lipseste sau acolo unde iluminatul de evacuare nu 
este suficient pentru distingerea obstacolelor.Acestea se vor amplasa astfel incat distanta 
maxima intre lampi sa fie de 15m. 

Conform normativului I7/2011, art. 7.23.7.2, s-a asigurat un iluminat de securitate pentru 
evacuare in exteriorul si langa fiecare iesire din cladire.  

Conform normativului I7/2011, art. 7.23.5.1., se va asigura iluminat de siguranta pentru 
continuarea lucrului. 

 Astfel, camera echipamentul de control si semnalizare incendiu si in spatiile in care vor fi 
amplasate tablourile principale ale cldirii, vor fi prevazut corpuri de iluminat cu led si baterie 
locala autonomie minim 3h dupa caderea tensiunii.  

Conform normativului I7/2011, art. 7.23.9.1, se va asigura iluminat de securitate impotriva 
panicii. 

 Astfel, in incaperile cu suprafata mai mare de 60 mp, vor fi prevazute corpuri de iluminat 
impotriva panicii, echipate cu led-uri si baterie locala autonomie minim 1h - iluminat local, 
neinscriptionat. 

Conform normativului I7/2011, art. 7.23.9.3, in afara de comanda automata a intrarii lui in 
functiune, iluminatul de securitate impotriva panicii se prevede si cu comenzi manuale din mai 
multe locuri accesibile personalului de serviciu al cladirii, respectiv personalului instruit in acest  
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scop. Scoaterea din functiune a iluminatului de securitate impotriva panicii trebuie sa se faca 
numai dintr-un singur punct accesibil personalului insarcinat cu aceasta. 

Conform normativului I7/2011, art. 7.23.11, se va asigura iluminat de securitate pentru 
marcarea hidrantilor interiori de incendiu. 

 Astfel, in lipsa iluminatului normal (caderea tensiunii), hidrantii de incendiu vor fi prevazuti 
cu corpuri de iluminat hidranti cu led si baterie locala autonomie minim 1h dupa caderea 
tensiunii. 

Alimentarea cu energie a iluminatului de siguranta: 
Distributia circuitelor electrice de evacuare nu se va face in doze comune cu cele ale 

instalatiei electrice de lumina si prize sau ale instalatiei de curenti slabi. 
- Realizarea instalatiilor de televiziune 
- Realizarea instalatiilor de adresare publica care va emite anunturi, informari si avertizari, 

dar si muzica ambientala in spatiile unde este permis acest lucru si nu duce la 
perturbarea activitatii medicale. Acest sistem va primi comanda de la echipamentul de 
control si semnalizare incendiu si va putea transmite in mod automat si prioritar mesaje 
preinregistrate de evacuare in caz de incendiu. 

- Realizare instalatie de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu  
Instalatii pentru combaterea incendiilor 

- Se vor inlocui hidrantii existenti 
Instalatii sanitare 

- Inlocuire vase WC cu vase WC montate pe perete cu spaţiu liber între acestea şi 
pardoseală pentru a facilita curăţenia şi dezinfecţia 

- Inlocuirea chiuvetelor in grupurile sanitare 
Instalatii de ventilare si climatizare 

- Realizarea instalatiei de ventilare si climatizare in fiecare spatiu in functie de necesitatile 
acestuia. Toate instalatiile de ventilare vor fi prevazute cu sisteme de recuperare a 
caldurii care nu prezinta riscul de contaminare indirecta a fluxului de aer proaspat la 
contactul cu suprafetele de schim expuse fluxului de aer evacuat. 

 Instalatia de ventilare si climatizare parter partial 
Incaperile din parter ( Cabinete reumatologie), nu se incadreaza in clasele de asepsie. 

Pentru aceste încăperi se vor respecta cerinţele categoriei de ambianţă II (categoria de 
calitate a aerului IDA 2) conform normativului I5. Debitele de aer proaspăt vor compensa 
evacuările de aer viciat şi vor satisface cel puţin nivelurile minime recomandate conform 
categoriei de calitate a aerului IDA2. 

Încăperile au potenţial redus de poluare în condiţii obişnuite. În cazul unor exigenţe 
complexe care determină dotarea cu astfel de instalaţii se preferă sistem centralizat de tratare-
introducere a aerului proaspăt cu unităţi locale (de climatizare) în încăperi,. 

Pentru realizarea conditiilor igienico-sanitare si de confort, pentru asigurarea aportului de 
aer proaspat si pentru climatizarea acestora (racire, filtrare), se monteaza o Centrala de tratare 
aer de plafon cu capacitatea de 580 mc/h, 100% aer proaspat.,echipata cu filtru si prefiltru pe 
partea de introducere aer. 

Centralele de tratare aer sunt prevazute si cu modul de recuperare de caldura, baterie de 
incalzire electrica si baterie in detenta directa, TABLOU PROPRIU DE FORTA SI 
AUTOMATIZARE si respecta conditiile de montaj prevazute in normativele in vigoare. 

Centrala de tratare aer este conectata la o unitate exterioara de condensare (INVERTER 
HEAT PUMP). 

Distributia de la centrala de tratare aer se face prin intermediul unor unitati interioare cu 
ajutorul carora se poate realiza atat ventilarea camerelor, cat si respectarea parametrilor de 
confort termic. 
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Unitatile interioare sunt de tip VRV, unitati de tip duct, 100% aer proaspat. Acestea sunt 
conectate la o unitate exterioara de tip VRV care se va monta pe teresa . 

Distributia agentului frigorific de la unitatea exterioara la unitatile interioare VRV se face 
prin intermediul conductelor de cupru izolate cu spuma poliuretanica.  

Introducerea de aer tratat se face din unitatilor interioare, care sunt racordate la o grila de 
refulare prevazuta cu registru de reglaj al debitului de aer proaspat. 

Aspiratia aerului se face cu ajutorul anemostatelor cu sectiune patrata, pe patru directii 
prevazut cu plenum si dispozitiv de reglaj al debitului de aer avand suprafata efectiva de 
450x450 mm . 

Atat refularea cat si aspiratia aerului tratat se face prin intermediul unei tubulaturi din 
tabla zincata montata in tavanul fals al holului din care se racordeaza pentru anemostate si  
unitatile interioare din plafonul fals al incaperilor. 

Tubulatura de introducere aer va fi izolata cu izolatie din spuma poliuretanica de grosime 
19 mm. 

Instalatia de ventilare si climatizare etaj 1 si 2 
Incaperile din etajul 1 si 2  se incadreaza in clasa a III a de asepsie - concentraţia 

volumetrică maximă de germeni de 500 germ/m3. 

- În acest sens, instalaţiile vor trebui să asigure debite de aer peste nivelurile minime, 
temperaturi şi umidităţi relative ale aerului în plaja de valori recomandate conform Tabelul 1 
din NP 021- 2022 – Normativ pentru constructii ce contin spatii pentru furnizarea asistentei 
medicale ambulatorii de specialitate. 

Pentru aceste încăperi se vor respecta cerinţele categoriei de ambianţă I (categoria de 

calitate a aerului IDA 1) conform normativului I5. 

Filtrarea aerului se va efectua în 3 trepte, din care ultima treaptă, a III-a, prin filtru tip 

HEPA. 

Amplasarea filtrelor se va face în felul următor: 

 o primă treaptă de filtrare (treapta I) în amonte de unitatea de tratare primară a aerului; 

 o a doua treaptă de filtrare (treapta a II-a) după ventilatorul de introducere a aerului; 

 treapta a III-a de filtrare cât mai aproape de gurile de introducere a aerului în încăperea 

deservită. 
Pentru realizarea conditiilor igienico-sanitare si de confort, pentru asigurarea aportului de 

aer proaspat si pentru climatizarea acestora (racire, filtrare), se va prevedea  4  Centrale de 
tratare aer de plafon, 2 pt etajul 1 cu capacitatea de 2760 mc/h,respectiv 3300 mc/h si 2 pentru 
etaju 3 avand capacitatea de 3150 mc/h, respectiv 3300 mc/h. 

Centralele de tratare vor functiona cu 100% aer proaspat. 

Centralele de tratare aer sunt prevazute si cu modul de recuperare de caldura, baterie de 
incalzire electrica si baterie in detenta directa, TABLOU PROPRIU DE FORTA SI 
AUTOMATIZARE si respecta conditiile de montaj prevazute in normativele in vigoare. 

 Fiecare centrala de tratare aer se va conectata la o unitate exterioara de condensare 
(INVERTER HEAT PUMP). 

Distributia de la centrala de tratare aer se face prin intermediul unor unitati interioare cu 
ajutorul carora se poate realiza atat ventilarea camerelor, cat si respectarea parametrilor de 
confort termic. 

Unitatile interioare sunt de tip VRV, unitati de tip duct, 100% aer proaspat. 

 Acestea sunt conectate la patru  unitati exterioare de tip VRV( in functie de zonele 
delimitate in proiect) si vor fi  montate pe tereasa. 
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Distributia agentului frigorific de la unitatile  exterioare la unitatile interioare VRV se face 
prin intermediul conductelor de cupru izolate cu spuma poliuretanica. 

Introducerea de aer tratat se face din unitatilor interioare, care sunt racordate la o grila de 
refulare prevazuta cu registru de reglaj al debitului de aer proaspat. 

Aspiratia aerului se face cu ajutorul anemostatelor cu sectiune patrata, pe patru directii 
prevazut cu plenum si dispozitiv de reglaj al debitului de aer avand suprafata efectiva de 
450x450 mm . 

Atat refularea cat si aspiratia aerului tratat se face prin intermediul unei tubulaturi din 
tabla zincata montata in tavanul fals al holului din care se racordeaza pentru anemostate si  
unitatile interioare din plafonul fals al incaperilor. 

Tubulatura de introducere aer va fi izolata cu izolatie din spuma poliuretanica de grosime 
19 mm. 

La executarea instalaţiilor se vor avea în vedere următoarele: 

- conductele de aer şi echipamentul de tratare aer vor avea rezistenţă la solicitări 

mecanice şi la uzură, vor avea pereţi interiori netezi şi o bună accesibilitate pentru 

întreţinere şi pentru eventualele curăţiri şi dezinfectări interioare; 

- reţeaua de conducte de aer va fi realizată în aşa fel (forme aerodinamice, etc.) încât să 

nu permită la interior formarea de depozite de particule la vitezele de aer avute în 

vedere; 

- la executarea şi montarea tubulaturii se va acorda o atenţie deosebită nemurdăririi 

pereţilor interiori într-un mod care să compromită aprioric operaţiile (ulterioare) de 

curăţire, necesare la punerea în funcţiune; 

- în cadrul sistemelor de ventilare centralizate pe racordurile la încăperi sau grupuri de 

încăperi se prevăd atât pe tubulatura de introducere aer, în amonte de filtrele treapta a 

III-a, cât şi pe tubulatura corespunzătoare de evacuare aer, clapete automate de 

închidere etanşă; 

- reţeaua de conducte de aer în aval de filtrele treapta a III-a nu va cuprinde racorduri 

flexibile, atenuatoare de zgomot, clapete de reglare sau de închidere, etc; nu se admit în 

tronsoanele din aval de filtrele treapta a III-a condiţii de umiditate ridicată cu posibile 

condensări şi nici legături la alte instalaţii (canalizare, etc). 
 
Se estimează că perioada de execuție a lucrărilor va fi de 12 luni.  
 
Urmare a celor mai sus menţionate, valoarea totală a investiţiei este: 

- 15.688.102,06 lei, (inclusiv TVA), din C+M: 3.936.492,65 lei, (inclusiv TVA). 
- 13.189.088,86 lei, (fără TVA), din care C+M: 3.307.977,02 lei (fără TVA). 
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REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați 
din DALI (Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție) privind realizarea 

obiectivului de investiție «Dezvoltarea infrastructurii medicale din cadrul 
Ambulatoriului Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. 

Apostol Andrei”» 
 
 

Proiectul «Dezvoltarea infrastructurii medicale din cadrul Ambulatoriului Integrat de 
Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”» va fi depus, în 
vederea obținerii de finanțare, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, 
Pilonul V - Sănătate și reziliență instituțională, Componenta 12 - Sănătate, Investiția 1 - 
Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică I1.3 - Unități de 
asistență medicală ambulatorie. 
 

Proiectul are drept obiectiv dotarea Ambulatoriului Integrat de Specialitate din cadrul 
Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați cu bunuri și echipamente 
medicale, precum și modernizarea serviciilor de spitalizare de o zi în regim ambulatoriu, în 
scopul facilitării accesului populației la servicii medicale de calitate. 
 

În cadrul proiectului se urmărește dotarea cu bunuri și echipamente medicale a 
următoarelor cabinete din cadrul Ambulatoriului de Specialitate, precum: Oncologie; 
Geriatrie și Gerontologie; Ortopedie; Medicală I; Cardiologie; Neurologie; Nefrologie; 
Hematologie; Chirurgie Vasculară; Medicală II; ORL; Chirurgie Maxilo Facială; 
Reumatologie; Urologie; Oftalmologie; Gastroenterologie; Neurochirurgie; Chirurgie 
Plastică; Alergologie. 
 

De asemenea, în cadrul proiectului, la nivelul Ambulatoriului Integrat de Specialitate al 
Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați vor fi realizate lucrări de 
arhitectură (desfacerea finisajelor existente degradate la pereți constituite din vopsea și 
faianță, desfacerea finisajelor existente degradate la pardoseală constituite din gresie și 
covor PVC, realizare finisaj pardoseală din PVC, realizare finisaj pereți cu tapet PVC, 
realizare mână curentă din MDF la holuri, desfacere tavan fals și realizare finisaj tavane cu 
var lavabil cu ioni de argint, desfacere tavan fals și realizare finisaj tavane cu var lavabil cu 
ioni de argint, înlocuire tâmplărie interioară), instalații electrice (înlocuirea cablurilor 
electrice cu cabluri tip N2XH montate în tub izolant LSZH montat îngropat, înlocuirea 
corpurilor de iluminat adaptate destinației încăperii cu nivelul de iluminare, indicele UGR, 
coeficientul de uniformitate, raportate la înălţimea planului util incastrate în tavanul 
suspendat, sisteme de iluminat care să poată asigura buna desfășurare a activităților de 
îngrijire și supraveghere a bolnavilor ce permit reglarea automată a fluxului luminos, 
montare console paturi pacienți, instalaţii electrice pentru prize și forţă, realizarea 
instalațiilor pentru iluminat de siguranță), instalații pentru combaterea incendiilor, instalații 
sanitare, instalații de ventilare și climatizare.  

  

Facem precizarea că actul administrativ astfel inițiat nu are caracter normativ, în sensul 
Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările 



și completările ulterioare, motiv pentru care nu se impune desfășurarea procedurii de 
dezbatere publică. 
 

În concluzie, considerăm oportună aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici rezultați din DALI (Documentație de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenție) privind realizarea obiectivului de investiție «Dezvoltarea infrastructurii medicale 
din cadrul Ambulatoriului Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență 
„Sf. Apostol Andrei”».  
 
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi 
avizul Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, și 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 

 

 
 

P R E Ş E D I N T E,   
COSTEL FOTEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costin Roxana                                                                                                                                                                            
1 ex./28.11.2022                                                                                                              Director Executiv – Camelia Epure                                                     



 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                            
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 14182 din 28.11. 2022 

 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din 

DALI (Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție) privind realizarea 
obiectivului de investiție «Dezvoltarea infrastructurii medicale din cadrul Ambulatoriului 

Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”» 
 
 

Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 
hotărâre, scopul fiind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din DALI 
(Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție) privind realizarea obiectivului de 
investiție «Dezvoltarea infrastructurii medicale din cadrul Ambulatoriului Integrat de 
Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”».  
 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază criteriile de eligibilitate specificate în Ghidul 
Solicitantului pentru selectarea celor 30 de Unități de asistență medicală ambulatorie prin 
Apelul de proiecte MS-0013 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul V - 
Sănătate și reziliență instituțională, Componenta 12 - Sănătate, Investiția 1 - Dezvoltarea 
infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică I1.3 - Unități de asistență medicală 
ambulatorie. 
 
În ceea ce priveşte legalitatea proiectului de hotărâre, Consiliul Județean Galați, în exercitarea 
atribuțiilor privind gestionarea serviciilor publice de interes judeţean, asigură, potrivit 
competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 
interes județean privind sănătatea, precum și dezvoltarea economico-socială a județului 
conform prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b) și lit. d), alin (5), lit. c), din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  
 
În consecinţă, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați 
din DALI (Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție) privind realizarea obiectivului 
de investiție «Dezvoltarea infrastructurii medicale din cadrul Ambulatoriului Integrat de 
Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”», îndeplineşte 
condiţiile de legalitate.  
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