FIŞĂ DE PREZENTARE – UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ Municipiul Făgăraș
Programul Operațional Regional 2014-2020
Axa Prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale
Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel
național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea
socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la
serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități
Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar,
în special pentru zonele sărace și izolate Operațiunea A – Ambulatorii

Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 126351
Titlul: Reabilitarea, modernizarea si dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului

Municipal ’’Dr. Aurel Tulbure’’ Făgăras
Solicitant – UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ Municipiul Făgăras
Localizare proiect
Obiectul investitiei il reprezinta lucrarile de reparatii si consolidare, modernizarea si dotarea cu aparatura si
mobilier medical pentru relocarea Ambulatoriu Integrat in cladirea Corpului Pediatriei. Terenul pe care se va
realiza investiția are suprafața de 39387 mp si este situat în intravilanul municipiului Fagaras. Cladirea care va fi
reabilitata si modernizata este o cladire Sp+P+1, asupra careia se va interveni prin proiect. Atat terenul pe care
se va realiza investitia, cat si cladirea spitalului sunt proprietatea UAT Municipiul Fagaras.

Durata de implementare: 53 luni, respectiv între data 01/05/2018 și data 30/09/2022, aceasta
cuprinzând, dacă este cazul, şi perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea
Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Obiectivul general
Obiectivul general al proiectului il reprezinta "Cresterea accesibilitații serviciilor de sanatate, comunitare si a
celor de nivel secundar, în special pentru zonele sarace si izolate si accesul sporit la servicii de îngrijire medicala
primara a persoanelor sarace si celor din zonele cu acces redus”, in municipiul Fagaras si in Regiunea Centru.

Obiectivele specifice al proiectului:
1 Reabilitarea si modernizarea Ambulatoriului Integrat in cadrul Spitalului Municipal «Dr. Aurel Tulbure» Fagaras
2. Dotarea Ambulatorului Integrat din cadrul Spitalului Municipal «Dr. Aurel Tulbure» Fagaras cu aparatura si
mobilier medical

Indicatori:
Unitați medicale construite/ reabilitate/ modernizate/ extinse/ dotate (pentru servicii medicale ambulatorii) – 1.
Beneficiari de infrastructura medicala construita/reabilitata/modernizata/extinsa/dotata (pentru servicii
medicale comunitare si ambulatorii) - 25.000 persoane.

Beneficiarii direcți ai proiectului:
Beneficiarii directi ai proiectului sunt reprezentati de unitatea medicala care beneficiaza de sprijin în înnoirea
gamei de echipamente si dispozitive medicale detinute si în îmbunatatirea infrastructurii unitatii.
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Beneficiarii indirecți ai proiectului:
Personalul medical angajat în cadrul unitații medicale, prin modernizarea tehnologica, operaționala si a lucrarilor
de reabilitare ale structurii de sanatate în care acestia lucreaza.
Pacienții/comunitatea locala prin îmbunatațirea serviciilor medicale si de o calitate superioara celei existente la
care au acces si diversificarea gamei de tratamente/analize care se pot desfasura în cadrul unitatii medicale

Descrierea investiției:
Obiectivele atinse prin realizarea prezentei sunt : „Cresterea accesibilitații serviciilor de sanatate, comunitare si a
celor de nivel secundar, în special pentru zonele sarace si izolate” – obiectiv indeplinit astfel:
Prin «Reabilitarea, modernizarea si dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal “Dr. Aurel Tulbure”
Fagaras»”se doreste dezvoltarea retelei de centre medicale moderne, capabile sa furnizeze îngrijire primara
continua, inclusiv pentru pacientientii din mediul rural, ceea ce va conduce atât la eficientizarea sistemului de
sanatate, prin reducerea internarilor evitabile, cât si la accesibilizarea ofertei de servicii de asistența în cadrul
ambulatoriului. Prin reabilitarea, modernizarea si refunctionalizarea departamentului Ambulatoriu atat pe
termen scurt cat si pe termen mediu si lung se va inregistra o crestere continua a adresabilitatii, astfel, prin acest
proiect se vor reduce inegalitațile în ceea ce priveste starea de sanatate a populației, din zonele izolate sau
defavorizate economic, prin diagnosticarea bolilor în stadiul incipient si tratarea cu succes a unor afecțiuni mai
usoare, prevenind agravarea lor si ducând la scaderea ponderii persoanelor cu nevoi medicale neacoperite.
Dotarea Ambulatorului cu aparatura si mobilier medical.
Lucrarile de ARHITECTURA propuse prin proiect prevad: Lucrari de reabilitare termica a elementelor de anvelopa
a cladirii Izolarea termica a fatadei – parte opaca (pereți exteriori) - Imbunatatirea izolatiei termice la nivelul
anvelopei se va face prin placarea cu vata minerala bazaltica care are o valoare de aproximativ 0,025 W/mK
pentru o grosime de 10 cm a materialului termoziolant.
Alte tipuri de lucrări: Desfacerea invelitorii sarpantei si Termo-hidroizolarea placii de peste ultimul nivel –
transformarea in acoperis tip terasă Termo-hidroizolarea acoperisului tip terasa, aplicând polistiren extrudat de
20 cm grosime si folie anticondens. Este propusa, de asemenea, inlocuirea sistemului de burlane si jgeaburi;
Înlocuirea tâmplariei exterioare cu tâmplarie din PVC si geam triplu termoizolant având o suprafața tratata si o
rezistenta termica de 0,83 m2K/W; Termoizolarea peretilor demisolului presupune si rezolvarea racordului
dintre soclu si trotuarul de garda. Reabilitarea usilor exterioare (aferente zonelor de acces) si propunerea usilor
de evacuare în caz de urgența Usile amplasate pe caile de evacuare si adiacent acestora sau cele care închid
spații cu pericol de incediu vor respecta prevederile normativului de protecție contra incendiului. Se propune
dotarea corpului de cladire Ambulatoriu, cu un lift nou care sa satisfaca nevoile de deplasare pe verticala ale
pacientilor aflati in imposibilitate permanenta sau de scurta/lunga durata de a se deplasa prin mijloace proprii.
Refacere trotuar de garda; Vopsitorii interioare pereți si tavane; Refacere finisaje interioare în zonele de
intervenție Refacere pardoseli Reabilitare scari acces-evacuare si conformare cu impunerile de evacuare ISU.
Proiectul va cuprinde urmatoarele tipuri de instalatii:
1. Distributia energiei electrice
2. Instalatii electrice de iluminat
3. Instalatii electrice de iluminat de siguranta
4. Instalatii electrice de prize
5. Instalatii electrice de forta
6. Instalatii pentru protectia contra tensiunilor accidentale de atingere
7. Instalatii de protectie contra tensiunilor atmosferice
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8. Curenti slabi instalatii electrice de voce și date: sistem voce-date si adresare publica; sistem de supraveghere
video sistem bms (building management system); instalatii sanitare: instalatiile de alimentare cu apa menajera
rece si calda; instalațiile de canalizare menajera si pluviala ; instalatii cu apa pentru stingerea incendiilor instalatii
hvac. a. gaze medicale ;proiectarea instalatiilor de gaze medicale a avut la baza planurile arhitecturale cu
destinatia camerelor de specialitate si cu mobilarea aferenta. In proiect au fost prevazute echipamente
corespunzatoare din punct de vedere functional si al gabaritelor, avand in vedere spatiile disponibile.

Bugetul proiectului:
Valoarea
totală

Valoarea totală
eligibilă

11.339.458,00 10.679.339,56

Valoarea eligibilă
nerambursabilă din
FEDR
7.475.537,71

Valoarea eligibilă
Valoarea
nerambursabilă din cofinanţării eligibile
bugetul naţional
a Beneficiarului
2.990.215,07
213.586,78

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 10.465.752,78 lei (98,00% din valoarea
eligibilă a proiectului) aproximativ: 2.249.490,12 Euro (la cursul de schimb prevăzut în ghidul solicitantului,
respectiv cursul InforEuro din luna aprilie 2018: 1 euro= 4.6525 lei).
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