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1. Generalități 

1.1. Obiect 

1.2. Domeniu de aplicare și condiții de utilizare 

2. Cadrul legislativ privind proiectarea, realizarea și exploatarea clădirilor 
spitalicești  

2.1. Cadrul general 
2.2. Documente de referință 
 

3. Condiții funcționale și de tehnologie medicală pentru proiectarea construcțiilor 
și instalațiilor 

3.1. Date generale, tipuri de spitale, date tematice de bază 
3.2. Organizarea funcțională generala 
3.3. Finisaje 
3.4. Instalații electrice  
3.5. Instalații de alimentare cu apă și canalizare  
3.6. Instalații de ventilare, climatizare și condiționare a aerului 
3.7. Instalații termice 
3.8. Instalații frigorifice 
3.9. Instalații de gaze naturale și fluide medicale 
3.10. Gestionarea deșeurilor  

 
4. Criterii funcțional urbanistice privind amplasarea clădirilor spitalicești 

4.1. Dimensionarea și forma terenului 
4.2. Caracteristici geo-fizice ale terenului 
4.3. Condiții privind calitatea aerului înconjurător în zona amplasamentului 
4.4. Amplasarea spitalelor în cadrul localităților 
4.5. Criterii de organizare funcțional-urbanistică a incintei sau a platformei 
spitalicești 

 
5. Cerințe fundamentale 

5.1. Considerente generale 
5.2. Rezistență mecanică și stabilitate 
5.3. Securitate la incendiu 
5.4. Igienă, sănătate și mediu înconjurător  
5.5. Siguranță și accesibilitate în exploatare 
5.6. Protecția împotriva zgomotului  
5.7. Economie de energie și izolare termică 
5.8. Utilizare sustenabilă a resurselor naturale 
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Anexa A. Cerințe privind parametrii de proiectare și funcționare ale sistemelor de 
ventilare, climatizare și condiționare (Anexă normativă) 
 
Anexa B. Scheme funcționale privind principalele compartimente și sectoare 
(Anexă informativă) 

B.1. Schemă spitalizare secție adulți 
  B.2. Schemă spitalizare secție pediatrie (0-3,3-6,6-14 ani) 

B.3. Schemă spitalizare secție obstetrică fiziologică și nou născuți 
B.4. Schemă medicină nucleară 
B.5. Schemă bloc operator mic 
B.6. Schemă bloc operator mare - Partea 1 
B.7. Schemă bloc operator mare - Partea 2 
B.8. Schemă servici de anestezie - terapie intensivă (ATI) 
B.9. Schemă bloc nașteri 
B.10. Schemă laborator analize medicale 
B.11. Schemă laborator anatomie patologică 
B.12. Schemă laborator recuperare medical 
B.13. Schemă farmacie cu circuit închis 
B.14. Schemă bloc alimentar 
B.15. Schemă radioterapie 
B.16. Schemă modul imagistică 
B.17. Schemă conexiuni între departamente 
B.18. Schemă salon adulți - persoane cu dizabilități 
B.19. Schemă salon copii - persoane cu dizabilități 
B.20. Schemă salon adulți 
B.21. Schemă rezervă cu grup sanitar 
B.22. Schemă salon ATI 
B.23. Schemă rezervă ATI 
 
Anexa C. Recomandări (Anexă informativă) 
C.1. Recomandări generale de proiectare 
C.2. Recomandări privind organizarea funcțională a compartimentelor și 

sectoarelor spitalului  


