
REABILITARE, MODERNIZARE ŞI 
ECHIPARE 

la
 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov

Cod SMIS 17595

                                                                 



• Contract nr. 2576/23.11.2012

• Durata: 31 luni (* 43 luni)

• Finanțat prin Programul Operațional Regional, Axa 
Prioritară  3, Domeniul Major de Intervenție 3.1.

• Valoare totală: 87.977.391,03 lei
• Cofinanțare eligibilă C.J.I.: 1.406639,98 lei
• Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA: 866.381,80 lei 
    



OBIECTIV GENERAL:

   Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor 
de asistenţă medicală din judeţul Ilfov pentru 
asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la 
serviciile de sănătate 



OBIECTIVE SPECIFICE:

 creşterea calităţii serviciilor medicale oferite populaţiei 
de  Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov şi alinierea 
acestora la standardele Uniunii Europene

 asigurarea unui nivel optim al stării de sănătate şi al 
calităţii vieţii populaţiei  în toate etapele vieţii prin 
creşterea capacităţii sistemului de control al bolilor

 îmbunătăţirea managementului sistemului de sănătate



OBIECTIVE SPECIFICE:

  garantarea calităţii şi siguranţei actului medical

   îmbunătățirea competenţelor profesionale ale cadrelor
      medicale

  creşterea calităţii actului managerial în domeniul
     sănătăţii publice



BENEFICIARII PROIECTULUI:
   

  populaţia judeţului Ilfov - beneficiari actuali şi potenţiali 
de servicii de sănătate, cca. 300.000 locuitori



  PRINCIPALELE  LUCRĂRI:
     Principalele lucrări ce se vor executa - corp H: 

q   lucrări de consolidare - rigidizarea structurii şi 
      creşterea  siguranţei la seisme
q recompartimentarea  spaţiilor existente, respectiv:

ü  secţiile medicale
ü  UPU,   serviciului de anestezie-terapie intensivă
ü  chirurgie - blocul operator
ü  spaţiile destinate  explorărilor  funcţionale 

-ecograf,
     unitatea CT şi RM 

ü  serviciile conexe - laborator de analize medicale,
          secţie sterilizare

ü  spaţiilor tehnice





  PRINCIPALELE  LUCRĂRI:

q lucrări de reabilitare a incintelor - zidărie, placări 
specifice, zugrăveli, etc.

q reabilitarea instalaţiilor -apă şi canalizare, electrice, 
sanitare, termice, de ventilaţii, de transport al fluidelor 
medicale

q finisaje interioare şi exterioare





  PRINCIPALELE  DOTĂRI:
q computer tomograf

q rezonanţă magnetică nucleară

q aparat radiologie

q ecograf Doppler 

q ecograf 3D

q echipament litotriţie extracorporală





STADIUL PROIECTULUI: 
 Servicii contractate: 

ü asistenţă tehnică din partea proiectantului 
ü servicii de management de proiect 
üaudit  
üservicii de publicitate 

 Proceduri de achiziţii iniţiate/în derulare:
ü execuţie lucrări şi furnizare echipamente 
ü servicii de asistenţă tehnică privind supravegherea 

lucrărilor
üconsultanţă juridică  privind achiziţiile publice 

 



Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov
            

                           ÎN 

                        PREZENT 

 
 









Investim in viitorul tau!
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și cofinanțat de 

Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Informații suplimentare:

vConsiliul Județean Ilfov: 021.212.56.93

vDirecția Absorbție Fonduri Interne și Internaționale
  

üManager de proiect:  Mariana Mihăilă
                               0371 444 059
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