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1. INTODUCERE

1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei

DENUMIREA LUCRĂRII : PLAN URBANISTIC DE DETALIU
EXTINDERE si  ETAJARE CLADIRE CORP ANEXA C4 –
CLINICA DE CHIRURGIE CARDIOVASCULARA 

AMPLASAMENT : str. Calea MOTILOR nr. 19 - 21, Cluj-Napoca, jud. Cluj

BENEFICIAR : INSTITUTUL INIMII “NICULAE STANCIOIU” 
str. Calea MOTILOR nr. 19-21, Cluj-Napoca, jud.Cluj

PROIECTANT GENERAL : S.C. PROIECTANTUL S.A.
str. Deva nr. 1-7, Cluj-Napoca

PROIECTANT DE 
SPECIALITATE

: S.C. ARHIDETAILS S.R.L.
str. Deva, nr. 1-7, Cluj-Napoca

DATA ELABORĂRII : martie 2019

1.2. Obiectul lucrării
In momentul de fata spatiile administrative necesare functionarii Institului Inimii „NICULAE

STANCIOIU” se regasesc impartite in mai multe corpuri din incinta institutului. In vederea
certificarii  institutului  din  punct  de  vedere  al  normelor  de  sanatate  publica  se  doreste
comasarea spatiilor administrative intr-o singura cladire / intr-un singur loc. Se propune astfel
etajarea  corpului  C4  din  incinta  institului  si  amenajarea  tuturor  spatiilor  administrative  la
nivelul  etajului  nou  propus.  Cladirea  C4 are  regimul  de  inaltime  parter  si  etaj  partial  si
adaposteste  la  parter  spatii  tehnice  si  de  depozitare  iar  la  nivelul  etajului  partial  exista
amenajat un vestiar care nu corespunde normelor de sanatate publica.

De asemenea sunt  incepute demersurile  de certificarea si  eficientizarea  energetica  a
tuturor  cladirilor  din  incinta  insitutului.  Datorită  situatiei  existente,  beneficiarul  a  solicitat
următoarele obiective: demolarea etajului partial, reabilitarea, extinderea şi etajarea corpului
de  clădire  C4  existent  si  amenajarea  la  nivelul  etajului  astfel  rezultat  a  tuturor  spatiilor
administrative (birouri) necesare desfasurarii in conditii optime a institutului. Prin eliberarea
spatiilor ocupate in momentul de fata de aceste birouri se vor crea spatii noi pentru pacienti si
personalul medical.

Extinderea se va realiza pe toata suprafata corpului de clădire existent iar peste planseul
de peste etaj se va amenaja o terasa circulabila prevazuta cu spatii de relaxare si spatii verzi
care vor fi utilizate de catre pacienti si personalul medical. Cladirea astfel rezultata va avea
regimul de înălţime parter si etaj.
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Concluziile expertizei tehnice atestă că lucrările solicitate de catre beneficiar sunt posibile
a fi realizate, fără a fi afectată în mod negativ rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor existente.

Prezenta documentaţie studiază încadrarea în zonă a noului obiectiv şi reglementează
modul  de  amplasare  a  clădirii  propuse.  Având  la  bază  tema-program,  la  solicitarea
beneficiarului  aceasta  încearcă  să  justifice  şi  să  demonstreze posibilitatea intervenţiei  pe
amplasament.

2. ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ

2.1. Concluzii din documentaţii deja elaborate

Institutul  inimii  “Niculae  Stancioiu”  se  află  în  municipiul  Cluj-Napoca,  în  apropierea
centrului oraşului. Este amplasat pe strada Motilor nr. 19-21, într-o zonă a oraşului în care
sunt comasate echipamente publice de importanţă supramunicipală în special cele destinate
activităţilor  medicale:  Spitalul  clinic  de  neurologie-psihiatrie,  Spitalul  clinic  de  oncologie,
Spitalul clinic de endocrinologie, Spitalul clinic de Urgente, Spitalul clinic de Ginecologie, etc. 

Conform P.U.G. al municipiului Cluj-Napoca amplasamentul studiat se află în intravilanul
municipiului,  în  ZCP_Is_A – Zona construită  protejată  –  Zona de  Instituţii  şi  servicii
publice şi de interes public constituite în ansambluri independente. Regulamentul local
de  urbanism aferent  P.U.G.  permite  în  această  zonă  menţinerea  funcţiunilor  actuale  cu
completări şi adaptări în funcţie de necesităţi, extinderea şi schimbările de profil trebuind să
fie  compatibile  cu  statutul  zonei  protejate.  Regimul  de  construire  în  zonă  impune
următoarele:

-  conformarea  clădirilor  pe  parcelă  va  fi  determinată  de  contextul  generat  de  cadrul
construit adiacent;

- clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusă celei ce include un calcan
existent cu o distanţă minimă egală cu jumatate din înălţimea clădirii, dar cu nu mai puţin de
4,5 m. 

- clădirile se vor retrage în mod obligatoriu faţă de limitele laterale în situaţiile în care pe
acestea nu există calcane cu o distanţă minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii, dar
cu nu mai puţin de 4,5 m.

- clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanţă minim egală cu
jumătate din înălţimea clădirii, dar nu mai puţin de 6 metri;

- înălţimea clădirilor va fi determinată în fiecare caz în parte în funcţie de context, în plus
aplicându-se cumulativ următoarele criterii:

- înălţimea maximă la cornişă nu va depăşi 16 m şi respectiv P+3+M(R);
- se admit nivele parţiale (supante, mezanine) cu condiţia încadrării în înălţimea la cornişă

reglementată;
-  corpurile de clădire situate în interiorul parcelei se vor încadra în înălţimea maximă la

cornişă admisă pe strada respectivă, chiar dacă corpul existent din aliniament are un regim
de înălţime diferit;

- toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice;
- POT maxim  = 60%
- CUT maxim =  2,2
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2.2. Concluzii din documentaţii elaborate concomitent cu P.U.D.

Documentatia  topografica a  fost  intocmita  de PFA – GABOR V.  VIOREL si  a  fost
obtinut Procesul Verbal de Receptie nr. 1101 / 2018 de la Oficiul de Cadastru si Publicitate
Imobiliara Cluj. Terenul pe care se afla cladirile aferente Institutului Inimii “Niculae Stancioiu”
este identificata pe baza sentintei civile nr. 811/2012 si are o suprafata totala de 5.051,0 mp
(din acte) si 5.000,00 mp (din masuratori). 

Pentru  realizarea  obiectivului  propus  s-a  întocmit  de  către  S.C.  Soil  Testing  S.R.L.
studiul geotehnic. Studiul geotehnic evidenţiază prezenţa urmatoarelor straturi: 0,00 – 0,80
m → umpluturi; -0,80 - -1,80 m → nisip argilos plastic vartos si -1,80 - -4,00 → nisip argilos
cu pietris. Se recomadă adoptarea unui sistem de fundaţii, continue sau izolate adaptate la
sistemul suprastructural.

Deoarece tema-program solicită  extinderea si  etajarea blocului  alimentar  existent  s-a
întocmit expertiza tehnică a acesteia de către ing. HOREA I. MANIU. Concluziile expertizei
tehnice sunt următoarele:

- lucrările propuse sunt posibil a fi realizate cu condiţia respectării tuturor indicaţiilor şi
recomandărilor din expertiza tehnică.

-  lucrările  vor  fi  executate  numai  pe  baza  unui  proiect  tehnic  cu  detalii  de  execuţie
întocmit de către un inginer constructor şi cu avizul expertului tehnic.

3. SITUAŢIA EXISTENTĂ

Accesibilitate

Amplasamentul studiat se află în municipiul Cluj-Napoca, în apropierea zonei centrale, pe
strada Calea Motilor. În această zonă se poate ajunge pietonal sau cu automobilul. Staţiile de
transport în comun se află la o distanţă relativ mica.

Suprafaţa ocupată, limite şi vecinătăţi, tipul de proprietate

Conform sentintei civile nr. 811/2012, imobilul identificat are o suprafaţă de 5.051,00 mp
(din acte) si 5.000,00 mp (din masuratori). 

Incinta Institului  Inimii „Niculae Stancioiu” este proprietatea Statului  Român (Ministerul
Sanatatii Publice) si se afla în administrarea Institului Inimii „Niculae Stancioiu”. 

Incinta se învecinează la nord-est, est si sud-est cu terenuri aflate in proprietateaStatului
Roman  (alte  clinici  sau  spitale),  iar  la  sud-vest,  vest  si  nord-vest  cu  proprietati  private
particulare. Accesul se realizeaza atat din strada Motilor cat si din strada Clinicilor. 

Suprafeţe de teren construite şi suprafeţe de teren libere, destinaţia clădirilor

În prezent în incinta de pe str. Motilor nr. 19-21 există mai multe corpuri de clădiri care
deservesc activitatea „Institului Inimii Niculae Stancioiu”.

Cele aferente activităţii medicale sunt după cum urmează:
- corp cardiologie D+P+4E/D+P+3E S constr =849,00 mp
- corp ambulatoriu D+P+2E S constr =492,00 mp
- corp chirurgie cardiovasculara D+P+M+6E S constr =445,00 mp

3



Pe lângă clădirile destinate activităţii medicale în incinta institutului mai există:
– corp garaje D+P S constr =121,00 mp
– corp anexa P+Epartial S constr = 433,00 mp
Curtea este amenajată cu circulaţii auto şi pietonale, parcări pentru personalul spitalului

şi medicii rezidenţi, care ocupă un procent de 49,74% din suprafaţa incintei şi spaţii verzi
care ocupă 3,46% din suprafaţa totală.

Numărul  de  parcări  actual  din  incintă  este  de  15.  Acestea  sunt  destinate
personalului institutului (12), furnizorilor (1), şi medicilor rezidenţi (2). Prin extinderea
si etajarea propusa nu este necesara suplimentarea numarului de parcaje existent.

P.O.T.existent = 46,80%  (2.340,00 x 100 / 5.000,00 = 46,80)
C.U.T.existent = 2,100 (10.501,00 / 5.000,00 = 2,100)

Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic

Zona este formată din punct de vedere al ţesutului urban. Se remarcă în vecinătate, in
zona străziilor Clinicilor şi Motilor – un proces de restructurare funcţională, tendinţa fiind de
înlocuire a locuirii  individuale tradiţionale cu funcţiuni  cu caracter public,  dotări,  servicii  şi
locuinţe pentru studenţi, fapt ce are implicaţii şi la nivelul structurii parcelarului. În imediata
vecinătate a amplasamentului funcţiunile prezente (Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj –
clinicile  de  neurologie,  psihiatrie  şi  neurochirurgie,  Biblioteca  Centrala  Universitara  etc.)
desenează clar parcelarul şi fac practic imposibilă o modificare a structurii actuale a ţesutului
urban.

În zonă sunt prezente clădiri care marchează practic evoluţia zonei din ultimii 100 de ani
de la Spitalul  Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj  şi  iblioteca Centrala Universitara,  Institutul
oncologic şi până la clădiri construite în ultimii 15 ani (Hotel Capitolina).

Condiţii  de  instituire  a  regimului  de  zonă  protejată  şi  condiţionări  impuse  de
acesta

Conform avizului  CZMI  nr.3  incinta  Institutului  Inimii  Niculae Stancioiu  este  situata  în
ansamblul urban  „Centrul istoric al orasului Cluj” (CJ-II-a-A-07244).

Se învecinează cu obiective incluse pe lista monumentelor istorice:
- Ansamblul Clinicilor Universitare – strada Clinicilor nr.3 (CJ-II-a-A-07297)
- Biblioteca Centrala Universitara - strada Clinicilor nr. 2 ( CJ-II-m-B-07296)

Concluziile  studiului  geotehnic  privind  condiţiile  de  fundare.  Adâncimea  apei
subterane. Parametrii seismici
În urma studiilor geotehnice realizate în inictă a fost evidenţiată prezenţa urmatoarelor

straturi: 0,00 – 0,80 m → umpluturi; -0,80 - -1,80 m → nisip argilos plastic vartos si -1,80 -
-4,00 → nisip argilos cu pietris. Se recomadă adoptarea unui sistem de fundaţii, continue sau
izolate adaptate la sistemul suprastructural. 

Apa subterană nu a fost interceptată în sondajele realizate pana la adancimea de -4,00 m
fata de cota terenului natural.

Adâncimea de îngheţ este 0,80 - 0,90 m (STAS 6054/77).
Zona seismică de calcul este F, conform P100/1-2006.
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Topografia terenului. Accidente de teren

Din  punct  de  vedere  al  topografiei  terenului  se  remarcă  faptul  că  acesta  prezintă
denivelări,  cu cădere a pantei de la sud la nord.  Exită două platouri  relativ plane:  primul
platou inspre strada Clinicilor si al doilea, in zona centrala si nordica a incintei pe care se află
amplasate construcţiile care servesc Institulul Inimii Niculae Stancioiu. Trecerea de la primul
platou la al doilea se face prin alei auto si pietonale care preiau o diferenţă de nivel de circa
1,20 m.

Analiza fondului construit existent. Etapizarea dezvoltării institutului.

Ansamblul Clinicilor universitare. În secolul al XIX-lea Clujul a trecut printr-un amplu
proces  de  modernizare.  Un rol  important  în  acest  context  a  revenit  Universității  „Ferenc
József”,  înființată în anul 1872,  de care se leagă și  istoria complexul  medical  universitar.
Istoria învățământului medical a început la Cluj în anul 1775, acesta desfășurându-se într-o
primă etapă în lipsa unui spital permanent în oraș. Situația s-a prelungit până în anul 1818,
când, prin decret imperial, a fost înființat Spitalul Carolina. Numele acestuia a fost atribuit în
onoarea  împărăteasei  Carolina  Augusta,  cea  care  contribuise  cu  o  donație  la  înființarea
așezământului  spitalicesc.  Spitalul  avea atât  misiunea de a asigura cadrul  logistic  pentru
tratarea bolnavilor, cât și aceea de a servi scopurilor didactice. Instituția a funcționat inițial în
clădirea fostului Convent al Clariselor din actuala Piață a Muzeului. În anul 1895 se va lua
decizia  construirii  primul  spital  universitar  din  Transilvania,  după  modelele  europene ale
vremii.

Locul pe care se va construi complexul se afla la vest de fortificațiile medievale ale orașului,
pe un versant acoperit cu grădini și traversat de un curs de apă, care oferea bolnavilor un
ambient foarte potrivit. Punerea în operă a corpurilor spitalului s-a realizat în mai multe etape,
ansamblul  divizându-se de la început în  complexul  spitalicesc „de jos”,  ocupat  de marea
majoritate a clinicilor (1886-1888, 1897-1899, 1903-1908) și în cel „de sus”, constituit  din
pavilioanele  Clinicii  de  Psihiatrie  și  Neurologie  (1900-1901).  Primele  două  construcții
realizate au fost sediile Institutului de Fiziologie și Igienă și Anatomia, proiectate de arhitectul
budapestan  Alajos  Hauszmann.  După  finalizarea  acestora,  în  anul  1896,  oficialitățile  –
considerând proiectul  prea costisitor  – îi  vor  desemna pe arhitecții  Flóris  Korb și  Kálmán
Giergl pentru realizarea unuia nou. Cei doi au propus amenajarea viitoarelor construcții în
sistem „colonie”, pe două terase paralele, unite printr-o rețea de alei și sprijinite de ziduri
ample.  Prima  terasă  cuprindea  clădirea  Institutului  de  Fiziologie  și  Igienă,  Chirurgia,
Direcțiunea, Clinica de Boli Interne și Clinica de Nașteri și Ginecologie, iar cea de-a doua era
ocupată de Pavilionul Gospodăresc, Oftalmologia, Clinica de Boli de Piele și Sifilis și Institutul
de Anatomie. Micșorarea treptată a bugetului a impus și construcția unor clădiri mai modeste,
cum a fost, spre exemplu, Pavilionul Bolilor Contagioase. Incinta s-a extins ulterior cu o a
treia  terasă,  unde  s-au  construit  Pavilionul  Călugărițelor  și  Pavilionul  Bolilor  de  Plămâni
(1903-1908).
Planul complexului conținea o axă de simetrie perpendiculară pe str. Clinicilor, compusă din
intrarea principală, un parc și o scară monumentală. O placă inaugurală va marca realizarea
complexului spitalicesc. Caracterul peisager al ansamblului, datorat vegetației, diferențelor de
nivel și vecinătății cu Grădina Mikó – prima grădină cu caracter botanic a Clujului, contribuia
la menținerea unui mediu ambiental sănătos. Această stare de fapt era una conformă cu
concepția  medicală  a  timpului,  care  acorda  ansamblurilor  spitalicești  un  rol  esențial  în
recuperarea bolnavilor.
Complexul „de sus”, organizat în sistem pavilionar, s-a extins în anul 1902 prin construcția
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locuinței directorului clinicii, Károly Lechner, proiectată de fratele său, părintele Secessionului
maghiar, Ödön Lechner.
La inaugurare, capacitatea spitalului însuma 594 de paturi destinate tratamentului bolnavilor,
alături  de  numeroase  spații  de  învățământ  (spre  exemplu,  amfiteatrele  de  anatomie).
Sistemul cu clădiri independente a generat scheme funcționale clare, majoritatea corpurilor
având planul  în forma literei  H sau U. Preluarea modelului  budapestan (al  Institutului  de
Medicină Legală al Facultății de Medicină) în limbajul fațadelor de cărămidă glazurată i se
datorează lui A. Hauszmann, adeptul combinației dintre limbajul decorativ neo-renascentist și
cărămida aparentă. Au apărut astfel compoziții simetrice și fațade echilibrate. Limbajul stilistic
a fost preluat și de F. Korb și K. Giergl, care îl vor combina cu elemente decorative de tip
Secession. Marea atenție acordată detaliilor se observă la modelarea ancadramentelor și a
frontoanelor,  la  cornișele  decorative  ale  coșurilor  de  fum  sau  la  vazoanele  streșinilor
decorate cu motive geometrice. La interior, în spațiile de primire, acestea sunt subliniate de
balustradele pretențioase cu vrejuri florale, care reușesc să creeze efecte decorative de o
expresivitate neașteptată.
În cazul complexului „de sus” arhitecții s-au orientat spre o structură construită inspirată din
cea a locuințelor, pentru ca împreună cu parcul ce le înconjura să alcătuiască o atmosferă
senină și relaxantă, cu rol de adjuvant în tratamentul bolilor psihice. Ideea unei arhitecturi
domestice  era  susținută  și  de frontoanele triunghiulare,  unde lemnul  aparent,  alternat  cu
suprafețe tencuite, amintește de neo-renașterea germană.
O premieră absolută pentru Cluj au reprezentat-o ascensoarele cu acționare electrică, date
în  folosință  în  anul  1899.  Numărându-se  printre  primele  ansambluri  în  care s-a  introdus
curentul  electric,  complexul  „de  jos”  avea  corpuri  de  iluminat  metalice  fixate  pe  zidurile
clădirilor și lampadare metalice independente cu picior, unele pretențios decorate cu motive
florale sau volute.
Complexul și-a păstrat forma inițială până după anul 1990, când situația s-a schimbat radical
prin apariția unor clădiri supradimensionate sau construcții anexe amplasate haotic, ce i-au
afectat grav substanța și valoarea arhitecturală. În pofida acestei stări de fapt, majoritatea
pavilioanelor și-au păstrat în mare parte funcțiunile inițiale până astăzi.

Echipare edilitară existentă

Institutul Inimii Niculae Stancioiu este branşat şi racordat la reţelele existente în zonă.
Alimentarea cu apă potabilă, curent electric şi gaze naturale se face din reţeaua de locală de
distribuţie.  Alimentarea  cu  energie  termică  este  asigurată  de  centrala  termică  proprie.
Institutul este racordat la canalizarea oraşului. Totodată există reţea de telefonie, cablu TV şi
internet.

4. REGLEMENTĂRI

Obiective noi solicitate prin tema program
In momentul de fata spatiile administrative necesare functionarii Institului Inimii „NICULAE

STANCIOIU” se regasesc impartite in mai multe corpuri din incinta institutului. In vederea
certificarii  institutului  din  punct  de  vedere  al  normelor  de  sanatate  publica  se  doreste
comasarea spatiilor administrative intr-o singura cladire / intr-un singur loc. Se propune astfel
etajarea  corpului  C4  din  incinta  institului  si  amenajarea  tuturor  spatiilor  administrative  la
nivelul  etajului  nou  propus.  Cladirea  C4 are  regimul  de  inaltime  parter  si  etaj  partial  si
adaposteste  la  parter  spatii  tehnice  si  de  depozitare  iar  la  nivelul  etajului  partial  exista
amenajat un vestiar care nu corespunde normelor de sanatate publica.
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De asemenea sunt  incepute demersurile  de certificarea si  eficientizarea  energetica  a
tuturor  cladirilor  din  incinta  insitutului.  Datorită  situatiei  existente,  beneficiarul  a  solicitat
următoarele obiective: demolarea etajului partial, reabilitarea, extinderea şi etajarea corpului
de  clădire  C4  existent  si  amenajarea  la  nivelul  etajului  astfel  rezultat  a  tuturor  spatiilor
administrative (birouri) necesare desfasurarii in conditii optime a institutului. Prin eliberarea
spatiilor ocupate in momentul de fata de aceste birouri se vor crea spatii noi pentru pacienti si
personalul medical.

Extinderea se va realiza pe toata suprafata corpului de clădire existent iar peste planseul
de peste etaj se va amenaja o terasa circulabila prevazuta cu spatii de relaxare si spatii verzi
care vor fi utilizate de catre pacienti si personalul medical. Cladirea astfel rezultata va avea
regimul de înălţime parter si etaj.

Concluziile  expertizei  tehnice  şi  a  studiului  geotehnnic  ofera  solutiile  de  realizare  ale
investitiei dorite.

Regimul de construire (alinierea şi înălţimea construcţiilor, procentul de ocupare a
terenurilor, coeficientul de utilizare a terenurilor)

1. Regimul de înălţime existent al corpului C4 - anexa este parter si etaj partial. Regimul
de înălţime propus este parter si etaj, cu o înălţime maximă la aticul terasei de 9,90 m
de la cota terenului amenajat. În incintă regimul de înălţime variaza de la P+Epartial la
D+P+M+6E. Incinta este prevazuta cu o retea de alei auto si pietonale in jurul carora
sunt dispuse cladirile care deservesc activitatea Institutului. 

Distanţele clădirii studiate faţă de clădirile învecinate sunt:
- faţă de corpul ambulatoriu de la nord - minim 5,80 m.
- faţă de corpul de chirurgie cardiovasculara de la est – minim 8,25 m.
- faţă de corpul de cladire de la sud – minim 6,30 m.
- faţă de corpul de cardiologie de la vest – minim 15,33 m.

Suprafata construita incinta existenta   2.340,00 mp
Suprafata desfasurata incinta existenta 10.501,00 mp
Suprafata construita corp C4 existenta      433,00 mp
Suprafata desfasurata corp C4 existenta      533,00 mp
Suprafata construita corp C4 propusa pentru demolare          0,00 mp
Suprafata desfasurata corp C4 propusa pentru demolare      100,00 mp
Suprafata construita corp C4 nou propusa          0,00 mp
Suprafata desfasurata corp C4 nou propusa      546,00 mp
Suprafata construita corp C4 rezultata      433,00 mp
Suprafata desfasurata corp C4 rezultata      979,00 mp
Suprafata construita incinta rezultata   2.340,00 mp
Suprafata desfasurata incinta rezultata 10.947,00 mp

P.O.T.propus = 46,80% 2.340,00 x 100 / 5.000,00 = 46,80
C.U.T.propus = 2,189 10.947,00 / 5.000,00 = 2.189
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Principii de compoziţie pentru realizarea obiectivelor noi. Integrarea şi amenajarea
noilor  construcţii  şi  armonizarea  cu  cele  existente  menţinute.  Funcţionalitatea,
amplasarea şi conformarea construcţiilor

Etajarea se va  realiza  pe intreaga  suprafata  a  parterului  existent  avand dimensiunile
maxime în plan de 17,55 m x 30,40 m. Cladirea astfel rezultata se va situa la distanţa minimă
de 5,80 m faţă de corpul ambulatoriu de la nord, la distanţa minimă de 8,25 mfaţă de corpul
de chirurgie cardiovasculara de la est, la distanta minima de 6,30m faţă de corpul de cladire
de la sud şi la distanţa minimă de 15,33 m faţă de corpul de cardiologie de la vest.

Exista  incepute  demersurile  pentru  certificarea  si  eficientizarea  energetica  a  tuturor
corpurilor de cladire care fac parte din ansamblul Institutului. Una dintre cerintele certificari o
reprezinta posibilitatea de reglare a cantitatii  de lumina care sa patrunda prin suprafetele
vitrate. In consecinta s-a recurs la solutia de lamele metalice exterioare reglabile. 

Din  punct  de  vedere  al  imaginii  se  propune  o  arhitectură  care  să  se  integreze  în
ansamblul general viitor al incintei. Fatadele vor fi realizate din panouri metalice perforate si
lemele metalice reglabile in dreptul suprafetelor vitrate.  

Obiectivul  principal  al acestei investiţii  este demolarea etajului partial,  construirea unui
etaj  integral  peste  parterul  existent  si  realizarea  unor  spaţii  destinate  departamentului
administrativ si financiar, care in momentul de fata isi desfasora activitatea in fiecare dintre
celelalte corpuri de cladire ale institutului. Circuitele propuse trebuie să asigure separarea
zonelor destinate activitatiilor  medicale fata de cele destinate activitatilor  administrative  si
financiare.

 
Principii de intervenţie asupra construcţiilor existente

Una dintre solicitările temei de proiectare este asigurarea accesului separat la cladirea
nou propusa. Astfel se pastreaza atat legaturile din cursivele existente care fac legatura cu
blocul ambulatoriu si blocul de chirurgie cardiovasculara dar se propune si realizarea unei
scari metalice exterioare care sa asigure accesul direct din exterior pentru birourile propuse
la nivelul etajului. Scara se propune a fi realizata pe fatada estica a corpului C4.

Capacitate, suprafaţa desfăşurată

Cladirea rezultata va avea suprafaţă construită = 433,00 mp, suprafaţă desfăşurată =
979,00 mp şi regimul de inaltime parter si etaj.

Modalităţi de organizare şi rezolvare a circulaţiei carosabile şi pietonale

Accesul auto si pietonal în incintă se realizează atat din strada Clinicilor cat si din strada
Motilor. În incintă sunt amenajate locuri de parcare pentru personal şi medicii rezidenţi. Prin
propunerea prezentata nu se aduc modificari acceselor in incinta si nici locurilor de parcare
existente. 

Aleile existente fac parte dintr-o retea ampla de alei care fac legatura intre mai multe
institutii  spitalicesti.  Circulatia  din  interiorul  incintei  permite  interventia  autospecialelor
necesare in caz de urgenta sau incendiu.
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Principii şi modalităţi de integrare şi valorificare a cadrului natural şi de adaptare a
soluţiilor de organizare la relieful zonei. Lucrări necesare de sistematizare verticală.
Soluţii pentru reabiltarea şi dezvoltarea spaţiilor verzi

Pentru realizarea noului  obiectiv nu sunt  necesare lucrări  de sistematizare  verticală a
terenului. Accesul la nivelul birourilor propuse de la etaj se va realiza prin intermediul unei
scari cu 2 rampe amplasata pe fatada estica a corpului C4 existent.

La nivelul acoperisului terasa rezultat peste etaj se va amenaja o terasa circulabila
unde vor  fi  amenajate zone de sedere si  zone de vegetatie  destinate pacientilor si
personalului medical. 

Soluţii de reabilitare ecologică şi diminuarea poluării

Se vor lua măsuri de prevenire a poluării mediului înconjurător după cum urmează:
- înainte de deversarea în  sistemele publice  de canalizare,  apele uzate evacuate din

unităţile  spitaliceşti  vor  suferi  operaţiuni  de  neutralizare  şi  tratare  în  funcţie  de  natura
poluanţilor continui

- apele uzate evacuate în sistemele publice de canalizare vor trebui să îndeplinească
obligatoriu prevederile Normativ C 90.

Colectarea, depozitarea şi evacuarea deşeurilor solide se va face distinct, după natura
materialelor, după ce au fost asigurate condiţiile de reciclare (spălare, preambalare) la locul
lor de provenienţă.

Depozitarea se va face pe platforme speciale, într-un spaţiu izolat.

Asigurarea utilităţilor (surse, reţele, racorduri)

Intitutul Inimii Niculae Stancioiu este branşat şi racordat la reţelele existente în zonă. Are
asigurate toate utilităţile necesare. Etajarea se va racorda la reţele corpului C4 existent.

Regimul juridic al terenului

Institutl Inimii Niculae Stancioiu cu clădirile aferente este proprietatea Statului Român –
domeniul public al Consiliului Judetean Cluj, în administrarea Spitalului Clinic Judetean Cluj.
Suprafaţa de teren este de 5.051,00 mp (din acte conform  sentintei  civile  nr.  811/2012),
respectiv de 5.000,00 mp (suprafata rezultata din masuratori). 

Bilanţ teritorial în limita amplasamentului studiat

Nr.
crt.

ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ EXISTENT PROPUS

mp % mp %

1. Construcţii destinate activităţii medicale 1.786,00 35,72 1.786,00 35,72

2. Construcţii anexe activităţii medicale 554,00 11,08 554,00 11,08

3. Spaţii verzi 173,00 3,46 173,00 3,46

4. Circulaţii auto şi pietonale (inclusiv parcări) 2.487,00 49,74 2.487,00 49,74

TOTAL 5.000,00 100,00 5.000,00 100,00
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5. CONCLUZII

In momentul de fata spatiile administrative necesare functionarii Institului Inimii „NICULAE
STANCIOIU” se regasesc impartite in mai multe corpuri din incinta institutului. In vederea
certificarii  institutului  din  punct  de  vedere  al  normelor  de  sanatate  publica  se  doreste
comasarea spatiilor administrative intr-o singura cladire / intr-un singur loc. Se propune astfel
etajarea  corpului  C4  din  incinta  institului  si  amenajarea  tuturor  spatiilor  administrative  la
nivelul  etajului  nou  propus.  Cladirea  C4 are  regimul  de  inaltime  parter  si  etaj  partial  si
adaposteste  la  parter  spatii  tehnice  si  de  depozitare  iar  la  nivelul  etajului  partial  exista
amenajat un vestiar care nu corespunde normelor de sanatate publica.

De asemenea sunt  incepute demersurile  de certificarea si  eficientizarea  energetica  a
tuturor  cladirilor  din  incinta  insitutului.  Datorită  situatiei  existente,  beneficiarul  a  solicitat
următoarele obiective: demolarea etajului partial, reabilitarea, extinderea şi etajarea corpului
de  clădire  C4  existent  si  amenajarea  la  nivelul  etajului  astfel  rezultat  a  tuturor  spatiilor
administrative (birouri) necesare desfasurarii in conditii optime a institutului. Prin eliberarea
spatiilor ocupate in momentul de fata de aceste birouri se vor crea spatii noi pentru pacienti si
personalul medical.

Extinderea se va realiza pe toata suprafata corpului de clădire existent iar peste planseul
de peste etaj se va amenaja o terasa circulabila prevazuta cu spatii de relaxare si spatii verzi
care vor fi utilizate de catre pacienti si personalul medical. Cladirea astfel rezultata va avea
regimul de înălţime parter si etaj.

Concluziile expertizei tehnice atestă că lucrările solicitate de catre beneficiar sunt posibile
a fi realizate, fără a fi afectată în mod negativ rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor existente.

Având în vedere necesităţile beneficiarului direct condiţionate de cele prezentate mai sus,
condiţionările  de  amplasament  şi  juridico-economice  proiectantul  consideră  oportună
investiţia.

Întocmit,
arh. Dan Stefan Adace
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