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Nr.20703 / 28.07.2010 

 

 

CAIET DE SARCINI 

 

PROIECTARE SI EXECUTIE 

pentru obiectivul de investitii: MODERNIZAREA CLINI CII DE ANESTEZIE 

TERAPIE INTENSIVA 

 

 

1. Date generale privind investi ţia 

1.1. Obiectivul de investiţie: MODERNIZAREA CLINICII DE ANESTEZIE TERAPIE 

INTENSIVA 

1.2. Beneficiarul investiţei: SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TIMIŞOARA, str. 

Prof. Dr. Iosif Bulbuca, nr. 10 

1.3. Finanţatorul investiţiei:  CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ 

1.4. Amplasament: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara, etajul 2 

1.5. Aria utilă: aprox. 1200 mp 

 

2. Obiectul contractului: 

2.1. Realizarea documentatiei Proiect Tehnic  pentru obiectivul de investitii 

MODERNIZAREA CLINICII DE ANESTEZIE TERAPIE INTENSIVA  

2.2. Executie lucrari  

 

Conform art. 10 (1) din Ordinul 1500/24.11.2009 privind aprobarea regulamentului de 

organizare si functionare a sectiilor si compartimenelor de anestezie si terapie 

intensiva din unitatile sanitare, Secţia de ATI reprerzinta nivelul cel mai ridicat de 

ingrijire dintr-o unitate sanitara cu paturi. 
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3.   Cerinte specifice 

 

3.1. Pentru intocmirea documentatiei PROIECT TEHNIC (PT) in vederea realizarii 

lucrarii de executie pentru obiectivul de investitii MODERNIZAREA CLINICII DE 

ANESTEZIE TERAPIE INTENSIVA se va avea in vedere tema de proiectare si 

cerintele caietului de sarcini si Proiectului nr. 440/2009, faza Studiu de fezabilitate, 

elaborat de S.C. HOSPITAL PROJECT & CONSULTING S.R.L. 

3.2  Elaborarea proiectului tehnic (P.T.) pentru “MODERNIZAREA CLINICII DE 

ANESTEZIE TERAPIE INTENSIVA ” se va face in conceptul impus de legislatia in 

vigoare (Legea 10/1995, HG 28/2008, Legea 50/1991, Ord.M.S. 914/2006) si a 

normelor, normativelor si standardelor aferente. 

3.3.  Continutul Proiectului Tehnic va fi in concordanta cu prevederile HG28/2008 si 

Instructiunilor de aplicare aprobate de prin Ord. M.D.L.P.L. 863/2008, Ord. M.S. 

914/2006 si a elementelor specifice lucrarilor ce sunt necesare a fi executate. 

3.4.  Proiectul Tehnic trebuie sa fie astfel elaborat incat sa fie clar, sa asigure 

informatii tehnice complete privind viitoarea lucrare si sa raspunda cerintelor tehnice, 

economice si tehnologice ale beneficiarului. 

3.5.  Proiectul Tehnic trebuie sa permită elaborarea detaliilor de execuţie in 

conformitate cu materialele si tehnologia de executie propusa, cu respectarea stricta a 

proiectului tehnic, fara a fi necesara suplimentarea cantitaţilor de lucrări si fără a 

depăşi costul estimat al lucrării. 

 

4. Continutul necesar al proiectului 
 

4.1. Proiect tehnic  

 

A. Parti scrise  
 

I. DATE GENERALE 
� Denumirea  obiectului investitiei; 
� Amplasament; 
� Titularul investitiei; 
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� Beneficiarul investitiei; 
� Elaboratorul proiectului; 

 
II. DESCRIEREA INVESTITIEI 

� Descrierea lucrarilor 
� Memorii tehnice pe specialitati 

 
III. CAIETE DE SARCINI  PE SPECIALITATI 

 
IV.  LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI 

 
V. GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI 

 
 

B. Parti desenate  
 

1. Planse generale; 
- Plansa de incadrare in zona 
- Planse de amplasare a obiectelor  

 
2. Planse principale ale obiectelor 
- Planse de arhitectura 
- Planse de structura daca este cazul 
- Planse de instalatii / specialitati 
- Planse de utilaje si echipamente tehnologice 
- Planse de dotari 

 

4.2.  Detalii de execu ţie/specialitati  

           

4.3.  Planul de s ănătate şi securitate în munc ă  

 
 
5. Durata de realizare. Conditii de predare documen tatie. 

1.1. Durata de realizare a proiectului tehnic:   maxim 45 zile lucratoare. 
1.2.  Numar de exemplare si modalitate de predare: 

Partile scrise si desenate vor fi puse la dispozitia beneficiarului dupa 
cum urmeaza:  

-    3 exemplare listate pe hartie; 
- 1 exemplar pe suport electronic (CD); 
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6. Mentiuni suplimentare 

 

Accesul în incinta spitalului se va face numai cu acordul reprezentantului 

beneficiarului. 

Pe parcursul derularii contractului proiectantul va colabora cu beneficiarul prin 

intermediul reprezentantului legal al acestuia. 

Se va asigura asistenţa tehnică  în perioada de execuţie de către proiectant 

 

 

Director Financiar-Contabil                 Intocmi t 

    Ing.ec.Maria Saracan    P.F.A. Ţucă-Tămaş Alexandru Ioan 

 

 


