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TITLUL PROIECTULUI 

„Extindere și dotare Ambulatoriu Corp C din cadrul Spitalului 

Municipal Urziceni” 

 

Cererea de finantare 
Cod MySMIS 2014: 126911 

Contract de finantare nr. 5279/08.04.2020, 
inregistrat la Primaria Municipiului Urziceni 

sub nr. 7330/07.04.2020 

JUDETUL IALOMITA 

 

Prin implementarea proiectului cu titlul „Extindere și dotare Ambulatoriu Corp C 

din cadrul Spitalului Municipal Urziceni”, administrația locală Municipiul Urziceni, în 

calitate de beneficiar de finanțare Regio, își propune să îmbunătățească, din punct de vedere 

calitativ, serviciile medicale furnizate în regim ambulatoriu, precum și gradul de 

accesibilitate a populației la acestea. Astfel, finanțarea lucrărilor de extindere și modernizare, 

precum și dotarea secției cu echipamente performante vor avea ca rezultate asigurarea unui 

spațiu adecvat desfășurării activităților medicale, scăderea timpului necesar pentru 

diagnosticare și tratament. De asemenea, personalul medical va beneficia de aparatura 

medicală necesară furnizării unor servicii medicale de calitate. 



 

 

Pentru consolidarea serviciilor medicale ale Ambulatoriului, investițiile se ridică la o 

valoare totală de 10.699.777,79 lei, aceasta fiind defalcată după cum urmează :  

 

Perioada de implementare a proiectului este de 53 de luni, din 30 august 2018, până la 31 

decembrie 2022. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt :  

1. Consolidarea calitatii si eficacitaþii serviciilor furnizate prin dotarea cu echipamente 

performante a Ambulatoriului Spitalului Municipal Urziceni 

Descriere obiectiv 1: Prin proiect vor fi dotate 9 cabinete specifice si 13 de spatii aferente, 

necesare pentru functionarea Ambulatoriului si pentru asigurarea unor servicii medicale 

eficiente si imbunatatite 

2. Scurtarea duratei de spitalizare a pacienþilor internaþi care nu necesita îngrijire medicala 

permanenta prin dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Urziceni cu aparatura 

performanta; 

Descriere obiectiv 2: Dotarea Ambulatoriului va reduce spitalizarile evitabile, care nu au 

nevoie de internare, serviciile medicale derulate in ambulatoriu fiind suficiente pentru 

tratare/diagnosticare 

3. Scaderea timpului de diagnosticare si tratament, precum si prevenþie/depistare precoce a 

bolilor prin dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Urziceni; 

Descriere obiectiv 3: Avand in vedere ca dotarile prevazute in cadrul proiectului sunt foarte 

performante procesele de diagnosticare si tratament vor fi mai rapide, si mai eficiente, 

prevenind si putand depista precoce bolile pacientilor 

4. Modernizarea infrastructurii pentru imbunatatirea accesului fizic pentru persoanele cu 

dizabilitati 

Descriere obiectiv 4: Imbunatatirea accesului fizic pentru persoanele cu dizabilitati se va 

realiza prin includerea grupurilor sanitare speciale, rampa acces, usi de minimum 1,00m 

largime, nu vor exista trepte inutile intre camere, planuri inclinate. 

5. Eficienta energetica ridicata 

Descriere obiectiv 5: Acest obiectiv va fi indeplinit prin urmatoarele lucrari propuse: 

termoizolatie pe exterior cu polistiren expandat de 10cm si cu vata minerala de 10cm in 

dreptul planseelor de beton, geam triplu termoizolant, realizarea instalatiei de incalzire prin 

inlocuirea si montarea coloanelor de distributie, montarea robinetilor cu cap termostat si 

montarea corpurilor de iluminat cu consum redus de energie si montare panouri solare 



 

 

6. Executia lucrarilor de extindere ambulatoriu 

Descriere obiectiv 6: Acest obiectiv va fi indeplinit prin extinderea cladirii C3 prin contructia 

unui corp cladire P+2E, cu toate specialitatile si utilitatile necesare pentru asigurarea tuturor 

functionalitatilor impuse in vederea furnizarii de servicii medicale de inalta calitate. 

 

Rezultate asteptate 
1. 1 Documentatie proiect 

- Studiu de fezabilitate elaborat 

- Expertiza tehnica elaborata 

- documentatii avize/acorduri elaborate 

- Proiect tehnic intocmit si verificat, detalii de executie 

- Cerere de finantare intocmita 

2. 8 proceduri de achizitie desfasurate finalizate cu incheierea a 8 contracte 

- Servicii de publicitate 

- Proiectare faza PT si Executie lucrari 

- Servicii de supervizare lucrari 

- Servicii de management de proiect 

- Servicii verificare proiect tehnic 

- Servicii de proiectare faza SF 

- Servicii de elaborare cerere de finantare 

- Furnizare echipamente si dotari 

3. 1 Echipa de implementare constituita 

4. Documentatii specifice implementarii proiectului 

- Rapoarte de progres 

- Cereri de rambursare/plata 

- Acte aditionale/notificari 

- Grafic de rambursare 

5. Documentatii specifice supervizarii lucrarilor 

- Rapoarte de supervizare lucrari 

- Dispozitii de santier 

- Procese verbale de faze determinante 

- Carte tehnica a constructiei 

6. 2 comunicate/anunt de presa 

7. 1 placa permanenta 

8. 1 panou temporar 

9. 170 autocolante 

10. O infrastructura spitaliceasca ambulatorie extinsa 

Sc propusa C3 ext. = 394,62 mp 

Sd propusa C3 ext. = 1.128,60 mp 

Regim de inaltime propus C3 ext = P+2E 

Sc rezultata C3 = 838,62 mp 

Sd rezultata C3 = 3.924,60 mp 



 

 

11. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj din care 8 

pentru producerea energiei regenerabile – panouri solare 
12. O infrastructura spitaliceasca dotata - 157 de echipamente si dotari achizitionate 

13. Dotarea a 9 cabinete si 13 spatii din cadrul Ambulatoriului 

SALA GRAFIE 

DEPOZIT FILME 

SALA COMPUTER TOMOGRAF 

CABINET ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE 

SALA PANSAMENTE 

CABINET GASTROENTEROLOGIE 

CAMERA ENDOSCOPIE 

CABINET OBSTETRICA GINECOLOGIE 

SALA TRATAMENTE OBSTETRICA GINECOLOGIE 

CABINET NEUROLOGIE, DIABET SI BOLI METABOLICE 

SALA TRATAMENTE NEUROLOGIE, DIABET SI BOLI METABOLICE 

CABINET CHIRURGIE GENERALA SI CHIRURGIE TORACICA 

SALA PANSAMENTE 

SALA PANSAMENTE 

VESTIAR PERSONAL MEDICAL 

CABINET CHIRURGIE VASCULARA 

SALA TRATAMENTE CHIRURGIE VASCULARA 

CABINET ORL 

CABINET PEDIATRIE 

SALA TRATAMENT PEDIATRIE 

IZOLATOR 

CABINET MEDICINA INTERNA SI CARDIOLOGIE 

SALA TRATAMENT MEDICINA INTERNA SI CARDIOLOGIE 

14. 37800 pacienti care vor beneficia de servicii medicale ambulatorii moderne 

 

 

Inițiativa Municipiului Urziceni este finanțată în cadrul Axei prioritare 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. 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă 

invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro., precum şi site-ul web al Programului Operaţional 

http://www.fonduri-ue.ro/


 

 

Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului 

(facebook.com/inforegio.ro) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI URZICENI 

JUDEŢUL IALOMIŢA 

Calea Bucureşti, nr.104, cod poştal 925300 

Tel./Fax 0243/254975 

e-mail : por.ambulatoriu@primaria-urziceni.ro 
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