CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA

Proiect ,,REABILITARE SI MODERNIZARE SPITAL JUDETEAN DE URGENTA
TULCEA”
Finantat in cadul Programului Operaţional Regional 2007-2013,
Axa prioritară 3 - „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”,
Domeniul major de intervenţie 3.1 “Reabilitarea / modernizarea / echiparea
infrastructurii serviciilor de sănătate”.
Beneficiar: Unitatea Administrativ – Teritoriala Judetul Tulcea
Localizare proiect: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Judetul Tulcea, Municipiul Tulcea
Durata de implementare: 16 luni
Valoarea totală a proiectului: 13.861.070,46 lei
din care:
•
•
•
•
•
•

11.011.472,99 lei - valoarea eligibilă a proiectului
9.359.752,05 lei - contribuţia financiară a Uniunii Europene prin Fondul European de
Dezvoltare Regională
1.431.491,48 lei - alocaţia de la bugetul naţional
220.229,46 lei - contribuţia Consiliului Judeţean Tulcea la cheltuielile eligibile
2.634.925,33 lei - TVA aferent cheltuielilor eligibile
214.672,14 lei - cheltuieli neeligibile

Obiectivul general
Obiectivul proiectului a fost crearea condițiilor prin reabilitarea/ modernizarea/
echiparea infrastructurii sociale pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației
din Municipiul si Judetul Tulcea și ariile înconjurătoare.
Obiectivele specifice: ale proiectului au fost:
• Ridicarea nivelului calitativ al actului medical prin modernizarea si dotarea
Unitatii de Primiri Urgente amplasata la parterul Corpului A, in jumatatea nordica a
acestuia din cadru Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea.
• Reabilitarea termica a ansamblului format din Corpul A (Spitalul Judetean) si
Corpul B (Policlinica Judeteana ) pentru reducerea

costurilor cu intretinerea

cladirii.
• Scaderea numarului de pacienti redirectionati prin dotarea cu aparatura medicala
complexa inexistenta in prezent pentru anumite analize sau diagnosticuri medicale,
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precum si reorganizarea Unitatii de Primiri Urgente.
• Scaderea timpului necesar pentru diagnosticare si tratament ca urmare a dotarii si
instrumentarii la standarde europene.
• Imbunatatirea acesibilitatii Spitalului Judetean Tulcea si a legaturilor lui cu alte
spitale locale si regionale
LUCRARI DE REABILITARE SI MODERNIZARE
Principalul obiectiv a fost realizarea unei cladiri eficiente energetic usor de
administrat, care sa asigure, un climat interior corespunzator in cea ce priveste
calitatea aerului, confortul termic, vizual si acustic.
Proiectul a presupus reabilitarea termica a spatiilor de spitalizare si a celor destinate
policlinicii astfel incat sa se diminueze consumul de energie al Spitalului Judetean
de Urgenta Tulcea si modernizarea UPU.
Reabilitarea termica a ansamblului format din Corpul A (Spitalul Judetean) si
corpul B (Policlinica Judeteana). Pentru acestea au fost executate lucrari de
anvelopare a cladirii fara a interveni asupra instalatiilor existente, a acceselor,
fluxurilor sau a distributiei functionale.
Modernizare si dotare Unitatea de primiri urgente, amplasata la parterul
corpului A, in jumatatea nordica a acestuia. Lucrarile au constat in desfacerea
finisajelor si instalatiilor existente, recompartimentarea spatiului in limitele permise
de structura din diafragme de beton, executarea unor finisaje si instalatii moderne,
adecvate functiunii.
Refunctionalizarea si amenajarea spitalului a cuprins:
- hol primire UPU;
- primire triaj UPU;
- grupuri sanitare;
- camera resuscitare;
- urgente majore, urgente minore, spitalizare de o zi, cu hol primire, acces urgente,
targi;
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- rufe murdare/ rufe curate;
- depozitare material steril, material consumabil si sanitar;
- laborator;
- camera UPU;
- sala gipsare;
- mica chirurgie;
- cabinet stomatologic;
- pediatrie internari, consultatii pediatrice, cabina izolare, acces urgente pediatrice,
hol urgente pediatrice;
- cabinet obstetrica – ginecologie;
Principalele interventii:
Au fost inlocuite toate finisajele interioare precum si tamplaria interioara;
Sectia a fost dotata cu mobilier si echipamente medicale;
Au fost inlocuite toate instalatiile interioare si executate instalatii care nu existau:
instalatii ventilatie, instalatii curenti slabi;
In urma lucrarilor Unitatea de Primiri Urgente se dezvolta pe o suprafata utila de
670 mp si respecta din punct de vedere functional reglementarile specifice in
domeniu.
Finisaje interioare: pardoseli din mozaic, pereti placati cu faianta alba pana la
inaltimea 2,10 m, vopsitorie lavabila, tamplaria interioara din PVC alb.
Structura de rezistenta executie goluri de usi in diafragme conform planurilor de
rezistenta.
Principalele rezultate ale proiectului care se datoreaza punerii in fapt a lucrărilor
de reabilitare si modernizare a Unitatii de Primiri Urgente sunt :
Rezultat

Valoare
cantitativă

A. Reabilitare termică Corp A
sistem termoizolant 10 cm + finisaj exterior

3.433,3 mp
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suprafete orizontale, terase, termosistem de 15 cm 1.490 mp
B. Reabilitare termică Corp B
sistem termoizolant + finisaj exterior

2.508,84 mp

suprafete orizontale, terase, termosistem de 15 cm

1.870 mp

C.Modernizare si echipare Unitate Primiri Urgente
1. Compartimentari noi din gips carton

286 mp

2. Placari pereti cu gips carton

639 mp

3. Reparatii tencuieli pereti

159 mp

4.Tencuieli corectie pereti dupa desfacerea faiantei

700 mp

5. Glet de ipsos la pereti

294 mp

6. Pardoseli tip tarket Sali operatie

230 mp

7. Sapa suport 3 cm

735 mp

8. Sapa autonivelanta

735 mp

9. Pardoseli tip tarket trafic intens

391 mp

10. Pardoseli tip tarket spatii umede

115 mp

11. Montat finisaj tip Tarket la pereti

855 mp

12. Plafon fals gips carton

735 mp

13. Vopsitorii lavabile la pereti si tavane

2120 mp

14.Tamplarie PVC –cu usi glisante,geam termoizolant

7.95 mp

15. Glaswand P.V.C cu senzor deschidere la picior

9.14 mp

16. Tamplarie lemn pe toc metalic

102 mp

17. Usi lemn rez. La foc 90’

3.36 mp

18.Usa metalica etansa

4.2 mp

19. Instalaiii sanitare apă rece si apă caldă
20. Instalatii termice
22. Sistem de supraveghere si detectie a incendiilor
23.Achizitionarea de echipamente, utilaje si instalatii

radiatoare
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pentru ocrotirea sănătătii si de mobilier specific dotării
infrastructurii serviciilor de sănătate.

