
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.regio-adrcentru.ro 
 

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro 

Călătoria continuă!  
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 

ADR CENTRU Str. Decebal, 12, 510093, Alba Iulia, România  

Tel.: 0258 - 818616 , 0258 – 815622,  Fax: 0258 - 818613  

Internet: www.adrcentru.ro, e-mail: office@adrcentru.ro 

 

FIŞĂ DE PREZENTARE  
PARTENERIATUL DINTRE UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDETUL ALBA SI SPITALUL 

JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA 
 

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 124866 

Titlul: Extindere, modernizare si dotare în vederea relocării ambulatoriului integrat al 
Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia 

Solicitant – PARTENERIATUL DINTRE UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDETUL ALBA SI 
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA 
Localizare proiect Proiectul propus se va implementa in Romania, Regiunea 7 Centru, Municipiul Alba 
Iulia,B-dul Revolutiei nr. 23, județ Alba. 
 

Durata de implementare: 51 luni, respectiv între data 31/05/2018 și data 31/07/2022, aceasta 
cuprinzând, dacă este cazul, şi perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea 
Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 
 

Bugetul proiectului (lei): 

Valoarea 
totală 

Valoarea totală 
eligibilă  

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă 

din FEDR 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din 

bugetul naţional 

Valoarea 
cofinanţării eligibile 

a Beneficiarului 

10.700.749,99 10.700.749,99 7.490.524,99 2.996.210 214.015 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 10.486.734,99 lei (98,00% 
din valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 2.253.100,00 euro (la cursul de schimb prevăzut în 
Ghidul solicitantului, respectiv cursul InforEuro din luna aprilie 2018:  1 euro= 4.6525 lei). 
 

Obiectivul general  
Modernizarea ambulatoriului integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia. 
 

Obiectivele specifice al proiectului:  
1. Modernizarea si extinderea unei cladiri din incinta SJU Alba Iulia in vederea asigurarii unui spatiu 
optim din punct de vedere al circuitelor functionale pentru desfasurarea activitatii de ambulatoriu, in 
termen de 34 luni de la semnarea contractului de finantare. 
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2. Dotarea ambulatoriului integrat al SJU Alba Iulia cu 569 echipamente medicale in vederea asigurarii 
cel putin a conformarii la cerintele minime obligatorii. 
 3. Accesibilizarea cladirii ambulatoriului prin implementarea a cel putin 4 masuri specifice nevoilor 
persoanelor cu dizabilitati. Prin proiectul propus se doreste adaptarea infrastructurii la nevoile 
speciale a persoanelor cu dizabilitati prin inscriptionarea in alfabetul Braille a tuturor spatiilor deschise 
pacientilor și instalarea la unul dintre accesele nou deschise a unei platforme hidraulice pentru 
persoanele cu dizabilitati, dar și dotarea unor grupuri sanitare la cerintele persoanelor cu dizabilitati si 
ale copiilor, inclusiv anuntarea vizuala si auditiva a informatiilor cu privire la programare, identificare 
cabinete etc. 
4. Cresterea cu minim 10% a numarului total de consultatii acordate in ambulatoriul SJU Alba Iulia fata 
de anul 2017. In anul 2017 la nivelul ambulatoriului SJU Alba Iulia au fost inregistrate un numar total 
de 113.650 consultatii 
 
Indicatori:  
Unitați medicale construite/ reabilitate/ modernizate/ extinse/ dotate (pentru servicii medicale 
comunitare si ambulatorii – 1  
Beneficiari de infrastructura medicala construita/ reabilitata/modernizata/ extinsa/ dotata (pentru 
servicii medicale comunitare si ambulatorii)  -   50.405 persoane 
 
Beneficiarii direcți ai proiectului: 
 - Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia, fiind administratorul si ocupantul cladirilor reabilitate 
-  Pacientii Ambulatoriului SJU Alba Iulia, in numar estimat de minim 125.015 anual 
-  90 de medici care acorda consultatii in ambulatoriul integrat de specialitate 
- Cel putin 4 furnizori (1 antreprenor si 3 furnizori), care vor fi desemnati pentru executia lucrarilor de 
constructii si dotare 
 
Beneficiarii indirecți ai proiectului:  
- bugetul de stat si bugetele locale, prin diminuarea costurilor aferente spitalizarii bolnavilor prin 
tratamente in regim ambulator 
- comunitatea locala reprezentata de populatia judetului Alba avand o populatie stabila de 342.376 
persoane conform ultimului recesamant. 
- unitatile medicale specializate, de stat si private, amplasate la nivelul judetului Alba, care solicita 
serviciile specializate ale Ambulatoriului integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia.. 
 
Descrierea investiției:  
- Proiectul propus presupune lucrari de constructii si instalatii, astfel : 
A. CONSTRUCTII: 
• consolidarea planseului fracturat de peste subsol, prin introducerea unui element structural 
suplimentar, realizat ca si structura metalica 
• repararea planseului cu strat de acoperire cazut si armaturi corodate prin curatarea armaturilor si 
refacerea stratului de acoperire cu beton a armaturilor cu mortar de ciment ; 
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• realizarea de recompartimentari interioare nestructurale cu modificarea configuratiei existente a 
constructiei; 
• in zona peretelui de subsol cu armaturile vizibile , se vor curata armaturile si se va reface 
continuitatea peretelui cu beton; 
• realizarea celor doua extinderi cu structura de rezistenta sub forma de cadre din beton armat 
monolit , fundatii continue si izolate rigide, planseu din beton armat monolit si invelitoare de tip 
terasa necirculabila; 
• refacerea integrala a finisajelor interioare la pereti si tavane cu zugraveli lavabile antimicrobiene, 
respectiv placaj de faianta la grupuri sanitare si in zona lavoarelor din restul spatiilor, in spatii umede 
sau spatii care prin prisma activitatii desfasurate necesita placaj ceramic pe pereti . 
• realizarea de finisaje de pardoseala noi din covor PVC de trafic intens antiderapante si antiseptice 
pentru spatii sanitare in holuri, birouri, cabinet, sali de tratament respectiv gresie ceramica 
antiderapanta in spatiile de grupuri sanitare; 
• inlocuirea tamplariilor interioare cu usi pentru spatii medicale respectiv tamplarie din aluminiu cu 
geam termopan pentru usile automate de acces si pentru usile de acces in curtile interioare respectiv 
usi rezistente la foc la caile de evacuare; 
• realizarea de compartimentari interioare din pereti de gips-carton pe structura metalica (inclusiv 
termoizolatie din vata minerala) rezistenti la foc sau umezeala in functie de functiunile din care fac 
parte; 
• instalare sistem de emitere bonuri de ordine pe cabinete de consultatii, anuntarea vizuala si auditiva 
a pacientului urmator, cu asigurarea unei muzici ambientale; 
• instalatie de posta pneumatica pentru trimiterea probelor biologice de la punctul de recoltare din 
cadrul ambulatoriului catre laboratorul spitalului; 
• instalarea la unul dintre accesele nou deschise a unei platforme hidraulice pentru persoanele cu 
dizabilitati, 
• refacerea integral a scarilor de acces; 
• demolarea unor pereti de compartimentare nestructurali 
• dotarea unor grupuri sanitare la cerintele persoanelor cu dizabilitati si ale copiilor; 
• montarea de panouri de protectie si a unei maini curente pe peretii holurilor interioare 
• inscriptionarea in alfabetul Braille a tuturor spatiilor deschise pacientilor; 
• montare tamplarie exterioara din profile de PVC cu geam termopan avand grile pentru ventilarea 
spatiilor si evitarea aparitiei condensului pe elementele interioare de anvelopa ; 
• amenajarea curtilor interioare dupa realizarea celor doua extinderi prin sistematizarea vertical a 
terenului, realizarea de alei circulabile din dale de beton si montarea de rigole pentru preluarea apelor 
pluviale. 
B. Pentru INSTALATII: 
• instalatii sanitare, • instalații de stingere a incendiilor, • instalația interioara de canalizare, • 
instalatii electrice, • instalatii electrice interioare. 
Au fost tratate urmatoarele tipuri de instalatii electrice interioare: • Instalatie interioara de iluminat 
normal; • Instalatie interioara de iluminat se siguranta; • Instalatie interioara de prize normale; • 
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Instaltie electrica de protectie impotriva atingerilor indirecte; • Instalatii curenti slabi; • instalatii 
termice; • instalatii ventilare /climatizare; • organizarea de santier. 
 
Dotarile, inclusiv cele medicale, ce se vor achizitiona prin proiect sunt: 
Analizor hematologie, Analizor automat de biochimie, Aparat Doppler transcranian portabil, Aparat 
EKG cu 12 canale, Aspirator dynamic II - trebuie inserat in prima ORL, Audiometru & impedantmetru, 
Birou din MDF standard cu 1 post de lucru, Birou din MDF standard cu 2 posturi de lucru, Cabinet 
medicamente (dulap), Cablu de lumina diametru 3,5, lungime 2300 mm, adaptoare incluse; 
Calculator+ Monitor+ Licenta+UPS; Camera cu sursa de lumina LED integrata; Canapea consultatii cu 
suport rola; Cap camera 22mm, 2 butoane de control, cablu 3 m, 18 pini; Cardiotocograf, Colposcop, 
Combina oftalmologica, Combina Laser + Fotocoagulator 532 nm; Cuier aplicabil pe perete 600/1200 
mm, MDF; Defibrilator, Dulap depozitare din metal cu 6 rafturi si 2 usi; Dulap perete structura inox, 
Dulap vestiar alb din metal cu 2 usi, Ecograf Doppler color pentru aplicatii abdominale, parti moi, 
vascular -Chirurgie vasculara, Ecograf Doppler color pentru aplicatii abdominale, parti moi, vascular – 
Gastroenterologie, Ecograf Doppler color pentru aplicatii abdominale, parti moi, vascular – Nefrologie; 
Ecograf Doppler color pentru aplicatii abdominale, parti moi, vascular -Obstretica Ginecologie si 
Radiologie; Ecograf Doppler color pentru aplicatii cardio-vasculare; Ecograf multidisciplinar, stationar, 
performant conceput pentru examinari pediatrice; Ecograf Doppler color pentru aplicatii abdominale, 
parti moi, vascular –Urologie; Electrocauter, Electroencefalograf, Electroneuromiograf, Fiset metalic 
mare, Fiset metalic mic, Imprimanta fata-verso, Lampa frontala cu led fara fir, focusabila, cu sistem 
optic puternic, gama larga de focusare cu acumulator; Lupa frontala, Masa de examinare si mici 
interventii cu ajustare hidraulica si suport rola; Masa de preparat gips cu ghiuveta din inox cu bazin 
450x450x150; Masa ginecologica, Masa instrumentar inox cu 3 polite; Microscop specular, Monitor 
medical 19" alb, Monitor pentru functii vitale; Multifunctionala, Nasofaringoscop cu fibra optica, 
Oftalmoscop direct cu iluminare cu led, Pulsoximetru cu imprimanta termica incorporata, Scaun din 
piele ecologica negru, Scaun ergonomic negru cu piele ecologica; Scaun multifunctional cu ajustare 
hidraulica de recoltare, Scaun ORL electric ajustabil pe inaltime, Scaun rotativ, Scaun rotativ cu spatar 
pentru ecograf; Sinuscop HD autoclavabil 4,0 mm, lungime de lucru 175 mm, 0 grade; Sinuscop HD 
autoclavabil 4,0 mm, lungime de lucru 175 mm, 30 grade; Sinuscop HD autoclavabil 4,0 mm, lungime 
de lucru 175 mm, 45 grade; Sinuscop HD autoclavabil 4,0 mm, lungime de lucru 175 mm, 70 grade; 
Sistem de biometrie, topografie si ecografie corneana; Tomograf in coerenta optica, Sistem Holter 
EKG, Spirometru inclusiv peak-flow-metrie, Troliu roti, Troliu model pediatrie, Troliu pentru urgenta, 
Trusa videocistoscopie flexibila si cistoscopie rigida, Trusa de lentile, Trusa uretrotomie, Turn 
endurologie HD pentru diagnostic, Unit ORL, Videofrenzel – binocular, Banca asteptare modulara 
exterior; Masuta asteptare interior; Banca asteptare modulara interior; Masa exterior. 
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