Fișă de proiect
Ambulator - Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea

Proiectul “Extindere ambulator Corp B Spitalul Clinic Județean de Urgență
Oradea” cu cod SMIS 123666 este finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional
2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de
investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale, Operațiunea A – Ambulatorii
si din surse proprii bugetare.
Prezentul proiect are drept obiect construirea unui ambulatoriu la Spitalul Clinic
Judetean de Urgență Oradea, situat pe str. Gheorghe Doja nr. 65 Oradea. Astfel, se va
construi un corp de clădire cu regim de înălțime D+P+3E în vederea relocării
Ambulatoriului integrat al Spitalului cu Serviciul Administrativ situat în prezent pe str.
Republicii nr. 37, Oradea, Jud.Bihor. Extinderea clădirii se va face pe latura vestica, si
nordica, ocupand portiune din platforma existenta de acces auto si parcare, si parte din
spatiul verde existent dintre platforma de acces si parcare auto si drumul de acces in
spatele terenului, existent. Suprafața construită a clădirii propuse este de 5.491,22 mp,
iar suprafața desfășurată este de 30.290,10 mp.
Durata de execuție este de 18 luni.
La nivelul demisolului, se propune extinderea zonei de acces principal in spital
care sa deserveasca zona de ambulator cu o zona de foaier, cu birouri internari /
externari. De asemenea se va amenaja o zona vestiare pentru pacienti, vestiare pentru
cadrele medicale, cabinete consultatii si o zona de acces separat, direct din exterior, pe
latura vestica, pentru cabinetele de boli infectioase si pneumologie.
La nivelul parterului se propune amenajarea unei zone de policlinica-ambulator,
cu o legatura cu corpul B existent. La acest nivel se vor amenaja in zona centrala
circulatiile pe verticala, grupurile sanitare pentru pacienti si cadre medicale, depozit
curatenie si spiciu. Perimetral se vor amenaja diverse spatii, precum: ortopedie, chirurgie,
toracica/ vasculara /cardiovasculara, medicina interna, endocrinologie, neurologie,
cardiologie, neurochirurgie, chirurgie plastica, chirurgie, urologie.
La nivelul etajului 1 se propune de asemenea amenajarea unei zone de
policlinica-ambulator, organizata similar cu nivelul parterului, cu circulatiile pe verticala,
grupurile sanitare pentru pacienti si cadre medicale, camere curatenie, oficiu de calculdepanare si statistica, organizate central, restul incaperilor fiind dispuse perimetral, legate
printr-un coridor comun. Perimetral se vor amenaja diferite spatii, precum:
gastroenterologie, oftalmologie, psihologie, oncologie, ORL, diabetologie, alergologie.
Legatura cu restul spitalului se va realiza prin circulatia pe verticala amenajata in zona
centrala, prin intermediul a trei lifturi si o casa scarii.
La nivelul etajului 2 se propune a se amenaja zona administrativa. Legatura cu
restul spitalului se va realiza prin circulatia pe verticala amenajata in zona centrala, prin
intermediul unui lift special pentru angajati si casa scarii.
La nivelul etajului 3 se propune amenajarea noii sectii ATI si va fi organizata
astfel: în zona centrala vor fi amenajate grupurile sanitare pentru pacienti, apartinatori si
personal, depozite curatenie, depozite echipamente si doua zone de supraveghere,
dispuse la capete opuse, astfel orientate incat sa permita vizibilitate catre toate paturile.

Perimetral vor fi dispuse boxe cu cate un pat, realizate prin pereti din sticla pe structura
metalica. Se vor amenaja 22 de boxe. Legatura cu restul spitalului se va realiza exclusiv
prin pasarela propusa, care face legatura atat cu corpul B cat si cu corpul A existent.
Pe lângă lucrările de construire ale clădirii, proiectul presupune totodată și dotarea
cu aparatură și mobilier medical precum si cu mobilier nonmedical necesar desfășurării
activității ambulatoriului.
Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei:
INIȚIAL CONFORM SF
Valoarea totală a investitiei în lei,
cu TVA: 45.441.322,48 lei

CONFORM PROIECT TEHNIC (PT)
Valoarea totală a investitiei în lei,
cu TVA: 57,023,453.17 lei

din care:
- construcţii montaj (C+M):
34.632.893,40 lei

din care:
- construcţii montaj (C+M):
40,543,398.75 lei

Finantarea investitiei:
Valoare eligibilă nerambursabilă este în sumă de 10.486.735,00 lei.
Contribuția proprie a Municipiului Oradea este în sumă de 46.536.718,17 lei.

