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TEMA DE PROIECTARE pentru elaborare
Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii având ca obiect
"Reabilitare, modernizare şi dotare Dispensar uman în Comuna ŞANŢ, jud. BistritaNasaud"

DATE GENERALE
Denumirea obiectului de investiţie: Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii având ca
obiect "Reabilitare, modernizare şi dotare Dispensar uman în Comuna ŞANŢ, jud. BistritaNasaud"

Amplasament: Comuna ŞANŢ, sat. Şanţ, str.Poderei Nr.873, jud. Bistriţa Năsăud
Titularul investiţiei: UAT Comuna ŞANŢ

INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

Situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului
Entitatea căreia îi revine responsabilitatea implementării acestui proiect este Comuna ŞANŢ.
Clădirea dispensarului uman a fost construita in anul 1950, fiind una dintre cele mai vechi clădiri
ale administraţiei publice locale si se situează în comuna Şanţ, str. Poderei, nr. 873. Sunt necesare
următoarele lucrări în ordinea urgenţelor: - schimbarea învelitorii cu refacerea acoperişului -

termoizolarea podului şi a pereţilor exteriori - refacerea tencuielii exterioare după termoizolarea
pereţilor exteriori şi schimbarea tâmplăriilor uzate şi depăşite în timp - reabilitarea sistemului de
alimentare cu apă, a reţelei de canalizare şi a instalaţiilor electrice - zidărie şi zugrăveli interioare reparaţii podele - dotarea grupului sanitar, a bucătăriei si a spaţiilor de locuit. Terenul ce urmează
a fi amenajat ocupă o suprafaţă demp şi este în domeniul public al comunei.

Obiectivul investiţiei ii constituie îmbunătăţirea si asigurarea unor servicii medicale de calitate
pentru toţi locuitorii comunei Şanţ, asigurarea unor spatii adecvate pentru desfăşurarea in condiţii
de maxima igiena a actului medical atât pentru medic cat si pentru pacienţi. Deasemnea se
urmăreşte construirea la etaj a unor spatii de locuit pentru personalul medical ce deserveşte

dispensarul uman, fapt ce ar permite o acoperire de 100% pentru toate urgentele medicale
(medicul de familie ar locui in permanenta la etajul dispensarului uman si astfel ar fi prezent in
cadrul dispensarului 24 h din 24 h).
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Accesul pe sit se va face pe latura nordică a sitului unde este si accesul auto la parcările ce
deservesc funcţiunea. Sistematizarea verticală constând în mai multe pachete de scări si terase
asigură legătura de la nivelul străzii principale până la nivelul curent al clădirii.
Accesul în clădire separat pe 2 intrări, una fiind destinată pacienţilor, iar cealaltă intrare
secundară din dreptul anexelor este destinată personalului medical si de serviciu. Evacuarea
deşeurilor se va face tot prin accesul secundar.

încăperi:
Dispensarul medical cuprinde 2 pachete importante de spatii:
o spatiile dedicate pacienţilor:
o acces pacienti/spatiu aşteptare/ cabinete/ GS pentru pacienţi - minim 5 cabinete
medicale.

o spatiile secundare ce deservesc buna funcţionare a unităţii acces
personal/vestiar/depozit deşeuri/oficiu/ GS personal
Arie construita propusă : minim 230 mp; regim de înălţime : P+1E, conf. CU.
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