
PREZENTAREA INVESTIŢIEI
„REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA SPITALULUI

JUDEŢEAN DE URGENŢĂ VASLUI”

1 Sursa de finanţare:
Proiectul “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului Judeţean de Urgenţă
Vaslui”, SMIS 11623, este finanţat de Uniunea Europeană, în cadrul Programului Operaţional
Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3: Imbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de
intervenţie 3.1 – „Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate.

2. Obiective:
Obiectiv general: Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de sănătate din judeţul
Vaslui, pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la servicii de sănătate calitative şi
eficiente.

Obiectiv specific: Consolidarea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea Spitalului Judeţean de
Urgenţă Vaslui, în scopul creşterii calităţii serviciilor de asistenţă medicală de urgenţă oferite
cetăţenilor din judeţul Vaslui.
3. Beneficiari:
- aproximativ 37.000 pacienţi pe an ai spitalului;
- personalul medical (102 medici, 469 asistenţi medicali);
- pentru execuţia lucrărilor de reabilitare şi modernizare, forţa de muncă temporară implicată a
fost de maxim 138 de persoane.

4. Durata proiectului şi perioada de implementare:
Durata proiectului este de 53 de luni de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă.
Perioada de implementare- 10.12.2010- 09.08.2015.
5. Valoarea totală a proiectului:
71.002.115,79 lei, din care:

 56.220.989,49 lei- finanţare nerambursabil;
 1.193.159,94 lei- contribuţia Consiliului judeţean Vaslui;
 13.587.966,36 lei TVA.

6. Rezultatele principale obţinute până la data de 10.10.2014:
6.1. Contract de lucrări de reabilitare şi modernizare, în valoare totală de 52.630.068,85
lei, cu TVA- finalizat

- lucrări de reabilitare şi modernizare pe 3 corpuri de clădire ale Spitalului judeţean: corp
A+B = 10.075,00 mp; corp C = 888,61 mp (parţial parter şi etaj I);
- lucrări de instalaţii  realizate: centrale tratare aer; staţie de producere fluide medicale;
instalaţie domotică (Building Management System); instalaţie încălzire, sanitară,
climatizare CT; instalaţie detectare şi alarmare incendiu; hidranţi interiori; instalaţii
anunţare la pat; refacere instalaţii sanitare, încălzire, electrice, fluide medicale;

6.2. 12 contracte de furnizare aparatură medicală, în valoare totală de 9.461.309 lei cu
TVA- finalizate

- au fost achiziţionate şi instalate 123 echipamente medicale, pentru: blocul operator,
laboratorul de endoscopie digestivă, secţiile de ortopedie, neurologie, pneumoftoziologie,



cardiologie, fizioterapie, ORL, oftalmologie, ginecologie, radiologie, ATI, laboratoarele de
analize medicale, anatomie patologică, bacteriologie BK. Dintre cele mai importante
echipamente medicale cu care a fost dotat spitalul, enumerăm: computer tomograf,
mamograf, osteodensitometru cu raze X, două aparate de radiologie fixe şi unul mobil,
două artroscoape şi un laparoscop pentru sălile de operaţii, cinci mese de operaţie, trei
aparate de ventilaţie şi un aparat de respiraţie artificială pentru terapie intensivă, patru
monitoare funcţii vitale, două defibrilatoare, un sistem tip multifiltrate pentru dializă două
analizoare automate pentru hematologie şi unul pentru biochimie, ecograf pentru cord,
electroencefalograf computerizat, electrocardiograf cu 12 canale, videogastroscop,
videocolonoscop, videobronhoscop, două aparate de terapie combinată pentru fizioterapie,
două hote de protecţie biologică şi una chimică, o cameră termostatată, un pletismograf,
un spirometru;

6.3. Contract de furnizare mobilier medical, în valoare de 1.612.000 lei cu TVA- finalizat
- mobilier medical achiziţionat: 497 de paturi, dintre care 24 de paturi electrice cu
telecomandă pentru secţia de terapie intensivă; toate paturile sunt dotate cu saltele
antiescară, suport perfuzie, suport de ridicare trapezoidal, noptiere prevăzute cu măsuţe
pliabile; 60 separatoare paturi; nouă sisteme antidecubit;

6.4. Contract de execuţie scară exterioară suplimentară (lucrări suplimentare), în
valoare totală de 2.889.200 lei, inclusiv TVA- realizat în proporţie de 10,5%

- construirea unei scări de evacuare amplasată optim pentru  îndeplinirea cerinţelor de
funcţionare a spitalului ; separarea compartimentelor distincte de incendiu şi a nivelului
subteran de cel suprateran prin uşi, pereţi şi cortine rezistente la foc ; montarea de
amortizoare şi mânere antipanică pe uşile de evacuare ; desfumarea scării interioare
existente în corpul A.

Grad de realizare global, din punct de vedere financiar – 93,4%

7. Descrierea principalelor lucrări

Arhitectură
Au fost executate următoarele lucrări de modernizare:

- reabilitarea  termică a corpurilor de clădire A şi B ;
- înlocuirea tamplariei interioare şi exterioare (ferestre din tâmplărie PVC cu geam

termopan, restul tâmplarie din aluminiu);
- refacerea izolaţiei la acoperişul terasă ;
- refacerea finisajelor interioare ;
- compartimentarea spaţiilor interioare conform normativelor in vigoare, păstrându-se

aceeaşi structură de rezistenţă (saloane cu maxim 5 paturi şi grup sanitar propriu);
- refuncţionalizarea zonei de acces UPU, pentru a permite intrarea ambulanţelor ;
- amenajări interioare în corpul C : vestiare personal, spaţiu pentru computer tomograf,

farmacie, holuri parter şi etaj I;
- înlocuirea ascensoarelor (4 lifturi şi un microlift); montarea unui ascensor nou, în

vecinătatea UPU;
- două scări exterioare (una deschisă- finalizată şi una închisă, în curs de execuţie)

pentru evacuare în caz de incendiu.

Structură
Au fost consolidate corpurile de clădire A si B, conform concluziilor expertizei tehnice.



Lucrări de instalaţii executate
- instalaţii electrice: iluminat normal şi prize monofazice; curenţi slabi – telefonie, IT,

CATV, comandă la pat; iluminat de siguranţă; semnalizare incendii; instalaţii de
forţă ; instalaţii de protecţie; instalaţii de alimentare cu energie electrică ; 171 rampe
instalatii electrice la paturi;

Instalaţiile de iluminat normal şi prize monofazice sunt completate cu un sistem de control de
tipul Building Management Systems (BMS) ce are ca scop atât reducerea costurilor la
energia electrică şi a costurilor de administrare, cât şi simplificarea procesului de management
al clădirii, siguranţă şi confort sporite. Au fost executate următoarele tipuri de automatizări
instalaţii electrice: iluminat automatizat pe holurile spitalului; iluminat automatizat de veghe;
iluminat automatizat în saloane; alimentarea automată a ventiloconvectoarelor care
încalzesc/răcesc saloanele;

- instalaţii sanitare: înlocuirea coloanelor, amenajarea de grupuri sanitare la
saloane, amenajarea de grupuri sanitare pentru persoane cu dizabilităţi, dotarea
oficiilor şi bucătăriei pentru nou-născuţi cu obiectele sanitare specifice, alimentarea
acestora cu apă rece şi caldă menajeră, precum şi canalizarea apelor uzate
menajere la canalizarea de incintă;

- instalaţii de încălzire : corpuri de încălzire statice (radiatoare din oţel), respectiv
ventiloconvectoare. Încalzirea saloanelor aseptice se realizează cu aer tratat, (staţia
de tratare este amplasată la etajul 6), prin intermediul instalaţiei de climatizare;

- instalaţii de ventilare-climatizare : 3 centrale de tratare a aerului; canale de
distribuţie a aerului tratat de la centralele de tratare a aerului la sistemele de
introducere a aerului în fiecare încăpere; ventilatoare de evacuare a aerului viciat şi
reţele de canale pentru aerul viciat;

- instalaţie de utilizare gaze naturale- pentru alimentarea bucătăriei şi
laboratoarelor din corpul C;

- instalaţie de fluide medicale : staţie de producere oxigen şi aer comprimat; sistem
de distribuţie fluide medicale ; 327 rampe fluide medicale la paturi.

8. Organisme implicate:
Autoritate de Management- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
Organism Intermediar- Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est;
Aplicant- Judeţul Vaslui, prin Consiliul Judeţean Vaslui;
Beneficiar final- Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui;
Proiectant general – S.C. T.D.D. Concept Studio S.R.L. Iaşi;
Antreprenor general- S.C. Geprocon S.A. Iaşi.


