HOTǍRÂREA Nr. ______
din __________________ 2022
privind: modificarea Studiului de oportunitate aprobat în cadrul proiectului ”Extindere,
reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului
Orășenesc Târgu Bujor”
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:6067/18.05.2022
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere Referatul de aprobare al iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 buget - finanţe,
strategii, studii şi prognoză economico-socială, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi
europeană din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere Contractul de finanțare nr. 4285/20.05.2019 încheiat între Ministerul
Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii
de Dezvoltare Sud - Est și UAT Județul Galați;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și
conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiții finanțate din fonduri publice și art.291 alin (1) lit.b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) şi d), alin. (3) lit. a) și f), alin. (5) lit. c)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 57/2019, privind Codul administrativ,u modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. I (1) Se modifică Studiul de oportunitate aprobat în cadrul proiectului ”Extindere,
reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orășenesc
Târgu Bujor”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător
Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 116 din 31 mai 2018.

P R E Ş E D I N T E,
COSTEL FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul General al Judeţului,
Coca Ionel
Tudor Florin
1 ex./05.05.2022

Director Executiv
Camelia Epure
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ANEXA

Studiul de oportunitate
Pentru Studiul de oportunitate nu se va stabili un model-cadru obligatoriu a fi respectat prin prezentul Ghid
specific, însă în elaborarea acestui document se vor avea în vedere următoarele aspecte, ce vor face subiectul
evaluării tehnico-economice:
Nr.

Aspecte




Este prezentată situația existentă relevantă pentru investițiile propuse prin
proiect (caracteristicile infrastructurii/dotărilor/echipamentelor folosite la
momentul actual pentru diagnoză sau tratament, condiţii de utilizare, analiza
facilităţilor de întreţinere necesare, resurse umane calificate, disponibile care
sunt necesare utilizării acestora etc).
Sunt identificate și detaliate problemele/nevoile specifice cărora le va
răspunde proiectul, iar necesitatea şi oportunitatea achiziționării
dotărilor/echipamentelor alături de promovărea investiției este justificată

Spitalul Orasenesc Tîrgu Bujor este amplasat în orașul Tîrgu Bujor, județul Galati, str Gral Eremia Grigorescu, nr. 97, în partea central estică a județului și este singura unitate
sanitară de acest tip din orașul Tg Bujor si din jumătatea nordică a județului.
Ambulatoriul integrat de specialitate din cadrul spitalului funcționează în corpul C17,
într-o cladire cu 1 etaj (P+E). In conformitate cu legislatia nationala si cu Ordinul
Ministrului Sanatatii nr. 782/02.06.2010, ambulatoriul are următoarele cabinete în
specialitățile: medicină internă, chirurgie generală, obstetrică ginecologie, ORL și
pediatrie. Spitalul a fost clasificat în categoria IV cu plan de conformare.
În prezent, conform A.S.F. nr. 54/23.04.2018, Anexa nr. 1, ambulatoriul de specialitate
cuprinde în structura sa medicina internă, chirurgie generală, obstetrică ginecologie,
pediatrie, ORL, laboratorul analize medicale și imagistică medicală. Cladirea unde
functioneaza ambulatoriul integrat de specialitate este situata in acelasi amplasament
cu cel al spitalului si este cuprins in aceeasi carte funciara 100447.
Adresabilitatea serviciilor medicale este foarte mare, media pacientilot fiind de 24.000
de pacienti pe an (spitalizare continua 3.500, spitalizare de zi 1.500, ambulatoriu
2.000, laborator analize 9.000, consultatii in camera de garda 9.000).
Spitalul Orasenesc Tg Bujor deserveste o populatie de peste 63.000 locuitori din centrul
judetului Galati, intrucat este singurul spital pe o raza de 65 de km. Cele mai apropiate
spitalul sunt in municipiul Galati la 70 km, in municipiul Barlad la 65 km si in municipiul
Tecuci la 60 km. Ambulatoriul integrat de specialitate al Spitalului Orasenesc Tg Bujor
este singurul furnizor public de servicii medicale nespitalicesti din localitate si din zona
de nord-est a judetul Galati. Pacientii ce beneficiaza de serviciile medicale in regim
ambulatoriu provin in majoritatea lor din mediul rural si dintr-un mediu socio-economic
caracterizat de un nivel de trai extrem de scazut, venituri minime, un nivel de educatie
precar, familii numeroase, numar insemnat de someri si asistati social, populatie
imbatranita si un puternic declin demografic.
Din totalul populatiei judetului Galati de 631.699 locuitori, 63.315 locuitori reprezinta
populatia deservita de Spitalul Orasenesc Tg Bujor, inclusiv ambulatoriul de
specialitate, respectiv populatia oraselor Tg Bujor si Beresti si a comunelor Balabanesti,
Balasesti, Baleni, Baneasa, Beresti Meria, Cavadinesti, Corni, Draguseni, Firtanesti,
Jorasti, Mastacani, Oancea, Radesti, Suceveni, Virlezi, Vladesti. (2 orase si 16 comune).
Datorita lipsei de spatii amenajate, echipamente medicale adecvate si alte dotari
specifice, in prezent activitatea ambulatoriului de specialitate are loc intr-un spatiu
distinct doar pentru ORL si analize medicale, restul specialitatilor isi desfasoara
activitatile in spatiile destinate spitalizarii si utilizand dotarile medicale ale spitalului,
neexistand echipamente medicale special dedicate activitatilor medicale in regim
ambulatoriu. De aceea, spatiile destinate spitalizarii sunt deosebit de aglomerate, fiind

Sectiune formular
cerere de
finanțare
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insuficinete, iar intreaga aparatura medicala, instrumentarul si dotarile sunt
insuficiente si uzate din punct de vedere fizic si moral.
Unitatea sanitara beneficiara dispune de toate resursele materiale si umane pentru
asigurarea unor conditii de exploatare si intretinere corespunzatoare pentru spatiile
aferente activitatii ambulatoriului si pentru dotarile ce vor fi achizitionate in cadrul
proiectului. Aceste resurse sunt detaliate in Planul de mentenanta anexat la prezentul
proiect.
Proiectul este complementar cu proiectul aflat in faza de evaluare in cadrul
Programului Operational Comun Romania-Republica Moldova, respectiv: ”Construire
Pavilion Pediatrie și Modernizare Spital Orășenesc Tg. Bujor” in cadrul caruia nu au fost
propuse masuri de modernizare si dotare a ambulatoriului ci doar constructia noua a
unui nou pavilion unde vor fi desfasurate activitatile spitalicesti (spitalizare continua si
de zi) pentru pediatrie pentru a evita dubla finantare din fonduri publice. Activitatile
din prezentul proiect ce vizeaza executia de lucrari sau dotare pentru desfasurarea
activitatii medicale in cadrul ambulatoriului nu au mai beneficiat de fonduri publice in
ultimii 5 ani.
 Se va detalia motivația alegerii echipamentelor/dotărilor selectate în urma
ofertelor de preț solicitate (eg.standarde de cost, directive europene, ordine
ale ministrului Sănătății, altă legislație națională aplicabilă în vigoare etc) ,
necesitatea și oportunitatea achiziționării
 Numărul echipamentelor/dotărilor și tipul acestora sunt adecvat justificate,
luând în calcul:
-

Legislația națională aplicabilă în vigoare

-

Indicatorii
specifici
domeniului
care
stau
la
baza
alegerii
echipamentelo/dotărilor (eg. Numărul de pacienți pe zi/luna/an care
utilizează acele echipamente/dotări, numărul de prezentări/de cazuri care
necesită utilizarea acelor echipamente/dotări/an etc)
- Costurile de operare și resursele financiare disponibile/alocate în vederea
întreținerii și funcționării dotărilor/echipamentelor pe durata ciclului de
viaţă în cazul fiecărui tip de dotare/echipament/durata de durabilitate a
proiectului
- Resursele umane calificate și disponibile
Corpul de cladire C17 ce face obiectul reabilitarii, modernizarii si extinderii in cadrul
prezentului proiectului a fost construit in anii 1962 conform expertizei tehnice.
Necesitatea lucrarilor propuse in cadrul proiectului vizeaza crearea unor spatii
suplimentare in cadrul carora se vor desfasura activitati medicale in regim ambulatoriu,
corpul de cladire existent necorespunzand necesitatilor de investigatie si tratament.
Proiectul vizeaza extinderea pe orizontala a acestui corp de cladire si amenajarea
acestor noi spatii si modernizarea partiala a cladirii ce va deservi doar ambulatoriul in
corpul C17.
Lucrarile sunt proiectate cu respectarea Ordinului 914/2006, cu completarile si
modificarile ulterioare si Ordinului 1096/2016 cu completarile si modificarile
ulterioare. Noua structura functionala va cuprinde spatii pentru servicii de investigatie
si tratament in regim ambulatoriu pentru toate specialitatile medicale autorizate. In
restul de spatii functionale (actualul corp C17 – 401 mp) se vor face interventii
structurale (lucrari) doar intr-o mica masura. Astfel, la parter vor fi modernizate si
dotate spatiile aferente unei Sali de tratament si a unei Sali de interventii/consultatii,
a unui grup sanitar si a spatiilor de trecere (holuri) – in total suprafata de interventie in
cadrul proiectului de 105,74 mp. La etaj, in cadrul proiectului vor fi modernizate si
dotate 1 sala interventie, 1 sala tratament, 1 sala pansamente, 1 depozit, 1 vestiar
personal, 1 grup sanitar si spatii de trecere (holuri) – in total suprafata de interventie in
cadrul proiectului de 122,49 mp.
In cadrul Spitalului Orasenesc Tg Bujor exista deficiente legate de calitatea spatiilor si
cladirilor existente, acestea fiind improprii pentru desfasurarea activitatii
ambulatoriului integrat. Calitatea si utilizarea in mod optim a serviciilor medicale
oferite in regim ambulatoriu este influentata defavorabil echiparea si dotarea
necorespunzatoare a cabinetelor de consultatii din incinta spitalului, fapt care

Justificare
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favorizeaza tendinta pacientilor de a prefera spitalizarea continua chiar si pentru
realizarea unor investigatii care ar putea fi realizate in regim ambulatoriu sau in
spitalizarea de zi, dar cu costuri mult mai mici (radiografii, ecografii, examene de
laborator etc). In cadrul Spitalului Orasenesc Tg Bujor exista spatii special amenajate
pentru serviciile medicale in regim ambulatoriu doar pentru ORL si pentru laboratorul
de analize medical dar nivelul de dotare al acestora este precar. Mai mult, sptaiul in
care functioneaza laboratorul de analize medicale este impropriu acestei activitati,
este subdimensionat si nu poate restructurat sau recompartiment pentru a indeplini
normele Ministerului Sanatatii Publice (din 20 iulie 2007, MO nr 617/2007) ce impun
derularea serviciilor medicale pe principiul sensului unic – flux unidirectional in vederea
prevenirii riscului de contaminare accidentala. Astfel, spatiul aferent laboratorului nu
poate asigura fluxurile de probe, materiale si personal in conditii de siguranta si de
calitate a serviciilor impuse de lege. Compartimentul de radiologie si imagistica
medicala este nefunctional datorita lipsei spatiului si a echipamentelor necesare. In
prezent, spitalul are externalizate serviciile de radiologie, fapt care se reflecta in
costurile ridicate ale acestor servicii si in necesitatea acoperirii costurilor de transport
al pacientilor la sediul laboratorului de radiologie situat in municipiul Galati doar
pentru pacientii cu probleme majore. La acestea se adauga faptul ca nu exista o
fluenta a programului de investigatie radiologica iar pacientii deserviti nu au acces
permanent la aceste servicii ci doar in limita programului orar impus de prestatorul
extern de servicii. Dotarea ambulatoriului cu un aparat de radiologie mobila ar oferi
solutii la aceste inconveniente si ar conduce la cresterea ariei de adresabilitate a
acestui tip de servicii, respectiv va contribui la diagnosticarea afectiunilor in stadii mai
putin acute/incipiente si oferirea unor tratamente adecvate in timp util, in regim
ambulatoriu.
Extinderea, reabilitarea si modernizarea ambulatoriului integrat de specialitate al
Spitalului Orasenesc Tg Bujor va solutiona problema spatiilor adiacente necesare
desfasurarii activitatilor medicale in regim ambulatoriu deja autorizate si care au o
cerere foarte mare in randul unei populatii sarace si cu acces dificil la servicii de
sanatate. Astfel, extinderea ambulatoriului va fi reprezentatat de un corp cu acelasi
regim de inaltime P+1E cu acces direct atat din exterior (prin intermediului unui
ascensor) cat si din corpul C17 existent, organizat functional astfel: la parter va fi
situat laboratorul de analize medicale si la etaj vor fi situate cabinetele de
specialitate: medicina interna, chirurgie generala, obstetrica ginecologie si pediatrie.
Cabinetele vor fi dotate conform Anexei nr 2 „Dotarea minimă obligatorie pentru
cabinetele medicale de specialitate” din Ordinul MS nr. 153/2003. Conform
Contractului de administrare, a Acordului privind derularea investitiei si a Planului de
mentenanta asumat inca de la depunerea proiectului, Spitalul Orasenesc Tg Bujor ca
institutie publica aflata in subordinea UAT Judetul Galati in mod solitar cu beneficiarul
proiectului isi asuma obligatia ca toate echipamentele si dotarile sa fie intretinute pe
intreaga perioada de viata a dotarilor si se va asigura de faptul ca:
producatorul/furnizorul acorda servicii de tip call-center pentru asistenta tehnica si
pentru utilizare echipamente, toate echipamentele ce vor fi achizitionate vor avea
asigurata o garantie de minim 24 luni, vor beneficia de servicii post-garantie si service
minim 10 ani dupa expirarea perioadei de garantie, va incheia contracte de
mentenanta, verificare si service cu firme autorizate pentru toate echipamentele care
necesita acest tip de servicii.
Se are in vedere achizitionarea de echipamente medicale si bunuri, pentru
diversificarea si modernizarea serviciilor medicale: - Agitator magnetic - 1 buc,
Analizor gaze și electroliţi – 1 buc, Analizor imunologie automat cu stație PC – 1 buc,
Analizor microbiologie automat cu stație PC – 1 buc, Anuscop – 1 buc, Aparat radiologie
mobil – 1 buc, Aspirator secreții portabil – 2 buc, Autoclav sterilizare laborator – 2
buc, Balanţă automată – 1 buc, Banchetă pacienți în sala de așteptare – 5 buc, Birou cu
sertare pentru medic – 5 buc, Canapea de consultație/examinare 2 secțiuni pentru
cabinetul de consultații – 6 buc, Canapea de tratament pentru sala de tratamente – 6
buc, Cântar cu taliometru – 4 buc, Ceas de laborator – 1 buc, Centrifugă laborator – 2
buc, Coagulometru automat – 1 buc, Computer cu imprimantă multifuncțională – 6 buc,
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Congelator – 1 buc, Dulap dosare medicale pacienți – 6 buc, Dulap medical cu vitrină
pentru cabinetul de consultații– 5 buc, Dulap medical cu vitrină pentru sala de
tratamente – 5 buc, Dulap modular depozitare reactivi și materiale de laborator – 2
buc, Dulap pentru instrumentarul steril – 1 buc, Dulap tip vestiar – 6 buc, Ecograf
doppler color portabil – 2 buc, Ecograf doppler color staționar – 1 buc, Electrocardiograf
12 canale – 1 buc, Electrocauter – 2 buc, Etuvă cu ventilație – 2 buc, Etuvă-pupinel – 1
buc, Frigider profesional 2 uși – 2 buc, Instalaţie de apă purificată – 1 buc, Instrumentar
obstetrică-ginecologie - valve, specule vaginale, pense port-tampon + buton, trusă de
chiuretaj uterin, trusă de mică chirurgie
– 1 buc, Lampă examinare LED – 4 buc,
Lampă bactericidă cu ultraviolete – 5 buc, Linie completă ELISA cu analizor cu
chemiluminiscenţă – 1 buc, Masa consultație/ examinare sugari – 1 buc, Masă examinare
ginecologică – 1 buc, Masă de lucru din inox cu polițe sub masă – 9 buc, Masă de lucru
din inox cu rafturi deasupra mesei – 2 buc, Masă inox pentru instrumentar medical – 5
buc, Masă laborator pentru depozitarea temporară a fluidelor prelevate – 1 buc, Masă
pentru pregătirea prelevării probei – 1 buc, Masă-troliu aparatură medicală
– 8 buc,
Microscop binocular optic digital – 1 buc, Nebulizator dezinfecție
–
2
buc,
Negatoscop filme radiologice – 2 buc, Oscilometru – 1 buc, Pat – 6 buc, PH-metru
digital – 1 buc, Set pipete automate – 2 buc, Reflector cu picior – 5 buc, Scaun de
recoltare – 1 buc, Scaun medic – 8 buc, Scaun rotativ de lucru tip laborator cu spătar – 6
buc, Scaun rotativ de lucru tip laborator fără spătar – 4 buc, Sistem de determinare a
VSH – 1 buc, Spirometru – 2 buc, Sterilizator – 1 buc, Sursă de oxigenoterapie – 5 buc,
Tensiometru electronic automat – 4 buc, Termostat (cu temperatură reglabilă) – 1 buc,
Trusă traheostomie şi canule – 2 buc, Videocolposcop – 1 buc.
Efectul direct al imbunatatirii serviciilor medicale oferite este reconfigurarea
circuitului de interventie si tratament, cresterea calitatii actului medical existent si a
timpilor de interventie pentru fiecare caz datorita disponibilitatii noilor dotari
medicale este reducerea numarului de internari acute din totalul acestora pe intreaga
unitate spitaliceasca, eficientizarea serviciilor medicale prin aplicarea conceptului de
interventie integrata, centrata pe pacient (posibila dupa implementarea proiectului
prin existenta tuturor facilitatilor de investigatie in cadrul structurii Spitalului
Orasenesc Tg Bujor) si diversificarea tratamentelor/interventiilor. Un alt beneficiu
important pe care implementarea proiectului o va aduce este reducerea importanta a
volumului de lucrari de intretinere ulterioare si care va conduce la evitarea degradarii
acestora in ritm accelerat. Planul de mentenanta a lucrarilor realizat pentru perioada
de sustenabilitate cuprinde masurile ce vor asigura mentinerea rezultatelor proiectului.
In prezent, spatiile unde sunt oferite serviciile medicale in regim ambulatoriu au un
regim de ocupare (16 h din 24h). Fata de cerintele minime obligatoriu, proiectul
propune dotari care conduc la scaderea timpului in care poate incepe interventia
pentru pacientii in stare grava dar faciliteaza si accesul tuturor pacientilor la servicii
medicale care in prezent nu sunt accesibile in cadrul spitalului sau zona geografica
limitrofa. Spatiile propuse pentru lucrari nu au mai beneficiat de finantare publica in
ultimii 5 ani de dinainte de data depunerii cererii de finantare pentru acelasi tip de
lucrari.
Punctual, pentru echipamentele propuse pt achizitie, necesitatea si urgenta achizitiei
acestora este justificata de faptul ca in prezent, ambulatoriul integrat nu dispune de
echipamente functionale, instalate in spatii dedicate special acestui tip de servicii
medicale. In prezent, echipamentele utilizate pentru serviciile medicale in regim
ambulatoriu sunt cele utilizate si pentru spitalizarea continua, in spatiile dedicate
spitalizarii continue. In prezent, singurele spatii dedicate special serviciilor medicale in
regim ambulatorii sunt cele ale cabinetului ORL si cel de planificare familiala care nu
sunt dispun de nici un fel de dotare medicala de specialitate ci doar de mobilier.
In ceea ce priveste laboratorul de analize medicale, se constata faptul ca analizoarele
existente au durata de viata depasita (mai vechi de 12 ani), iar prevederile anexei nr
19 (laboratoare de analize medicale) din Ordinul MS nr 397/836/2018 privind aplicarea
Normelor metodologice ale HG nr 140/2018 de aprobare a pachetelor de servicii si a
contractului-cadru ce reglementeaza conditiilor acordarii pachetelor de servicii (…) in
cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019 nu mai sunt
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punctate analizoarele mai vechi de 12 ani iar cele mai vechi de 8 ani au punctaj
diminuat cu 20% pentru fiecare an de depasire in plus. Acest punctaj este criteriul luat
in considerare in calculul valorii contractate de spital cu casa de asigurari pentru
serviciile medicale prestate. Astfel, casa de asigurare de sanatate este obligata sa
solicite aparatura performanta de laborator pentru a aproba decontarea acestui tip de
servicii. Mai mult, neimplementarea si lipsa sursei de finantare poate are ca efect
imposibilitatea prelungirii acreditarii RENAR a laboratorului (ISO 15189) obtinuta in
aprilie 2013 cu mare dificultate.

 Sunt prezentate date generale privind investiția propusă, precum denumirea Descrierea
Investiției
obiectivului de investiţii, localizarea, beneficiarul investiţiei etc.


Se va descrie modul de întreţinere a noilor echipamente/dotări pe întreaga
perioadă de viaţă a acestora/perioada de durabilitate a proiectului, care să
identifice problemele şi riscurile aferente si să propună soluţii pentru acestea.

Corpul de cladire ce face obiectul reabilitarii, modernizarii si extinderii in cadrul
prezentului proiectului este amplasat in orasul Tirgu Bujor, str. G-ral Eremia Grigorescu,
nr. 97 in incinta Spitalului Orasenesc Tg Bujor. Corpul de cladire C17 a fost construit in
anul 1962 conform datelor furnizate de expertiza tehnica efectuata. Regimul de inaltime
al cladirii este parter cu 1 etaj. Clasa de importanta seismica este I conform Normativului
P100-1/2013 si clasa de importanta B. Structura de rezistenta a cladirii este de tip zidarie
portanta din caramida ceramica plina, intarita cu centuri, grinzi, buiandrugi si plansee
peste parter si etaj din beton armat si sarpanta pe scaune de lemn de rasinoase.
Expertiza tehnica evidentiaza faptul ca se impun lucrari de consolidare a cladirii.
De asemenea, expertiza tehnica efectuata mentioneaza faptul ca se poate realiza
extinderea pe orizontala a cladirii cu conditia executiei consolidare prin realizarea unei
centuri de beton armat si zubzidiri continue elastice, camasuiri din beton armat,
refacerea umpluturilor din jurul fundatiilor, inlocuirea sarpantei, rigole cu gratare
metalice in jurul cladirii existente, sistem de termoizolatie pe exteriorul cladirii, rampa
acces pentru persoanele cu dizabilitati. Din momentul punerii in exploatare a
constructiei la aceasta cladire au fost executate doar lucrari de interventie
nesistematice, repetate ce au afectat structura de rezistenta, precum si lucrari de
intretinere si reparatii. Corpul de cladire analizat se incadreaza in clasa de risc seismic
Rs=III.
Se va realiza extinderea pe orizontala formata dintr-un corp cu regimul P+1E.
Lucrarile de reabilitare si modernizare care vor fi efectuate pe suprafata afectata de
proiect sunt:
- consolidarea cladirii existente conform recomandarilor din expertiza tehnica prin: 1.
consolidarea fundaţiilor cu centuri din beton armat la partea exterioară în zona
superioară a fundaţiei şi subzidiri continue elastice cu o lăţime mai mare decât a
fundaţiilor existente; 2. cămăşuiri din beton armat; 3. refacerea umpluturilor din jurul
fundaţiilor precum şi a trotuarelor, cu pante corespunzătoare; 4. reparatii la pardoselile
de la cota ± 0,00 m- (inclusiv placa suport, stratificaţia inferioară); 5. cămăşuirea
(placare) pe exterior a pereţilor exteriori din zidărie cu beton armat cu plase din bare
independente PC Ø 8/200 x Ø 8/200 mm; 6. Reparatii fisuri cu deschiderea mai mică de
5 mm prin injectare cu mortar de ciment (pastă fluidă); 7. înlocuirea învelitorii cu tigla
metalica şi reparaţii la astereală dacă este cazul; 8. buiandrugi şi bordaje de goluri din
beton armat în pereţi şi planşee.
- amenajarea partiala a cladirii existenta (doar pentru spatiilor unde isi desfasoara
activitatea ambulatoriul de specialitate si laboratorul de analize medicale),
- executia unui zid de sprijin – este o lucrare de sustinere a pamantului din amonte si
care protejeaza noua extindere pe toata durata de functionare. Inclinatia terenului nu
permite constructia noilor spatii pentru sustinerea acestui zid de sprijin. Acest zid de
sprijin face parte integranta din corpul extinderii. Aceasta lucrare nu rezulta ca urmare a
instabilitatii terenului ci a asigurarii planeitatii in plan orizontal a terenului necesar
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constructiei.
- extinderea pe orizontala formata dintr-un corp cu regimul P+1E cu lucrari:
-reabilitare termică a elementelor de anvelopa a cladirii (izolarea termică a
faţadei – parte vitrată exterioara va fi cu tâmplărie termoizolantă din aluminiu cu geam
termopan Solar4S + Clar + Clar; Ochiurile oscilobatante/batante ale tamplariei vor fi
prevazute cu plase de protectie si lucrari pentru parte opacă - pereți exteriori cu
polistiren extrudat ignifugat de exterior de 10 cm la extindere si 15 cm la extindere;
bordarea golurilor tamplariei cu polistiren extrudat ignifugat de 3 cm grosime, izolarea
termică la intradosul planşeului peste sol se va realiza cu plăci rigide de polistiren
extrudat ignifugat de 10 cm grosime, termoizolarea planseului peste ultimul nivel se va
realiza cu vata minerala de sticla cu grosimea minima de 20 cm grosime). Clasa de
reactie la foc a sistemului compozit de izolare termica in structura compacta va fi A2s1,d). In fatada principala se va aplica tencuieli siliconice mozaicate, rezistente la apa.
- realizarea sistemului de încălzire/ a sistemului de furnizare a apei calde de
consum: instalaţia de distribuţie între punctul de racord (unde se va monta pompa de
caldura) şi robinetele de presiune diferenţială la baza coloanelor de încălzire în scopul
creşterii eficienţei sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a reţelei;
montarea de corpuri de încălzire cu radiatoare din aluminiu in grupuri sanitare si spatii
depozitare si ventiloconvectoare; instalaţie de distribuţie a agentului termic pentru
încălzire şi apă caldă de consum din polipropilenă prevazute cu fibra; montarea de
robinete cu cap termostatic la radiatoare; montarea debitmetrelor pe racordurile de apă
rece.
- Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau
termice pentru consum propriu - pompe de caldura de tip aer-apa, integrarea acestora
in sistemul existent de incalzire si instalarea unui sistem de automatizare (control activ).
- sisteme de climatizare, ventilare naturală pentru asigurarea calităţii aerului
interior: realizarea ventilatiei mecanice prin centrala de tratare aer si grile ventilatie la
nivelul tavanelor; montaj ventiloconvectoare, ventilatoare monoaxiale pt grupuri
sanitare etc
- instalație de iluminat prevazute cu cabluri din cupru, tablouri electrice, corpuri
de iluminat tip LED; lampi de semnalizare tip LED; cu senzori de mișcare/prezență pe
holuri, casele scarii si grupuri sanitare comune.
- Lucrari de amenajare interioara (la zona supusa amenajarii si extindere) prin
realizarea tuturor instalatiilor, compartimentarea spatiilor in vederea asigurarii fluxului
si dimensiunile impuse de normele in vigoare, cu gips carton rezistent la umezeala in
spatiile cu umiditate ridicata (bai, magazii etc) si rezistent la foc in rest; pardoselile in
spatiile umede (bai) vor fi din PVC tratat antibacterian, sudata termic la imbinari,
rezultand o suprafata continua, fara rosturi, pentru zonele de circulatie – scari
pardoseala va fi din granit, montata fara rosturi, in restul spatiilor de circulatie covorul
va fi din PVC antiderapant, antistatic, rezistent la trafic foarte greu, tratat anifug si
antimicrobian; Usile interioare vor fi antibacteriene, pe holuri usile vor fi din sticla
securizata; peretii spatiului de functionare a echipamentelor pentru rediologie vor fi
placati cu plumb; tavanul va fi tip casetat pe structura metalica de fixare executata din
otel galvanizat si panouri metalice (600 x 1200 mm ori 600 x 600 mm) executate din otel
inox lustruit sau otel galvanizat pre-vopsit;
- executia si redimensionarea instalatiilor electrice ce cuprinde: instalatii
electrice curenti tari pentru iluminat interior (normal, de siguranta si securitate), prize si
forta, protecţie impotriva socurilor electrice, protecţie împotriva perturbaţiilor
electromagnetice, protecţie împotriva trasnetului; instalatii electrice curenti slabi pentru
sistemul de detectie, semnalizare şi alarmare la incendiu, comunicaţii date –voce,
instalatie de televiziune, instalatie supraveghere video, sistem Control Acces; iluminat

HOTĂRÂREA NR.______ din _____________2022
pag. nr.
de securitate pentru circulatie; iluminat de securitate impotriva panicii ;
- executia si redimensionarea instalatiilor sanitare interioare si stingerea
incendiilor, respectiv alimentarea cu apă rece/apa calda pentru consum menajer
conform prevederilor STAS 1478/90, Normativ I.9/1994 pentru proiectarea si executarea
instalatiilor sanitare, STAS 1504-85, STAS 1795-87, instalatii pentru stingerea incendiilor,
hidranti interiori si exteriori conform Normativ P 118-2-2013, conductele principale de
distributie se vor montate la nivelul tavanului parterului cladirii, coloanele, obiectele
sanitare si armaturile aferente. Se vor monta conducte pentru recirculatia apei calde, cat
si pe distributie, cat si pe coloane.
- executia si redimensionarea pentru alimentarea cu agent termic ce cuprinde
centrala termica existenta si pompa de caldura propusa, conductele de distributie
montate la nivelul tavanului parterului, agregate de racire amplasate pe sol, in
vecinatatea cladirii, termostate, sistem de incalzire cu radiatoare din aluminiu in spatiile
aferente grupurilor sanitare, depozitelor, sisteme de racire si incalzire cu
ventiloconvectoare tip caseta montate in tavanul fals sau carcasate de pardoseala in
celelalte spatii functionale, instalatii interioare de ventilare mecanica utilizandu-se
centrale de tratare si racorduri elastice, instalaţii de ventilare grupuri sanitare separate
de ventilatia spatiilor medicale.
- executia si redimensionarea pentru instalaţia de canalizare interioară a
apelor uzate si instalaţia de canalizare exterioară.
- echipamentele tehnologice si functionale ce fac obiectul reabilitarii,
modernizarii si extinderii sunt: 2 pompe de caldura aer apa, complet echipate
(capacitate de incalzire/racire minim 50 kW), 57 buc ventiloconvectoare cu putere
incalzire/racire 2-10kw, filtre HEPA; 50 buc termostat ventiloconvector; 1 Centrala
tratare aer proaspat 100%, in constructie igienica+umidificator inclusiv automatizari; 1
Ventilator monoaxial bai; 1 instalatie semnalizare incendiu complet echipata formata
din: centrala, detector temperatura/fum, 1 PDA raza minima de protectie 50 m si
accesorii, 1 ascensor hidraulic cu 2 statii, 1 generator de curent electric (grup electrogen)
55 kVA, statie pompare hidranti interior si exteriori, 1 Sistem Building management
system ce va monitoriza si controla a tuturor instalatiilor functionale din cadrul
ambulatoriului.
- Dotarile medicale vor viza achizitionarea si montarea urmatoarelor echipamente:
Agitator magnetic - 1 buc, Analizor gaze și electroliţi – 1 buc, Analizor imunologie
automat cu stație PC – 1 buc, Analizor microbiologie automat cu stație PC – 1 buc,
Anuscop – 1 buc, Aparat radiologie mobil
– 1 buc, Aspirator secreții portabil – 2
buc, Autoclav sterilizare laborator – 2 buc, Balanţă automată – 1 buc, Banchetă pacienți
în sala de așteptare – 5 buc, Birou cu sertare pentru medic – 5 buc, Canapea de
consultație/examinare 2 secțiuni pentru cabinetul de consultații – 6 buc, Canapea de
tratament pentru sala de tratamente – 6 buc, Cântar cu taliometru – 4 buc, Ceas de
laborator – 1 buc, Centrifugă laborator – 2 buc, Coagulometru automat – 1 buc,
Computer cu imprimantă multifuncțională – 6 buc, Congelator – 1 buc, Dulap dosare
medicale pacienți – 6 buc, Dulap medical cu vitrină pentru cabinetul de consultații– 5
buc, Dulap medical cu vitrină pentru sala de tratamente – 5 buc, Dulap modular
depozitare reactivi și materiale de laborator – 2 buc, Dulap pentru instrumentarul steril
– 1 buc, Dulap tip vestiar – 6 buc, Ecograf doppler color portabil – 2 buc, Ecograf
doppler color staționar – 1 buc, Electrocardiograf 12 canale – 1 buc, Electrocauter – 2
buc, Etuvă cu ventilație – 2 buc, Etuvă-pupinel – 1 buc, Frigider profesional 2 uși – 2
buc, Instalaţie de apă purificată – 1 buc, Instrumentar obstetrică-ginecologie - valve,
specule vaginale, pense port-tampon + buton, trusă de chiuretaj uterin, trusă de mică
chirurgie
– 1 buc, Lampă examinare LED – 4 buc, Lampă bactericidă cu
ultraviolete – 5 buc, Linie completă ELISA cu analizor cu chemiluminiscenţă – 1 buc,
Masa consultație/ examinare sugari – 1 buc, Masă examinare ginecologică – 1 buc, Masă
de lucru din inox cu polițe sub masă – 9 buc, Masă de lucru din inox cu rafturi deasupra
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mesei – 2 buc, Masă inox pentru instrumentar medical – 5 buc, Masă laborator pentru
depozitarea temporară a fluidelor prelevate – 1 buc, Masă pentru pregătirea prelevării
probei – 1 buc, Masă-troliu aparatură medicală – 8 buc, Microscop binocular optic
digital – 1 buc, Nebulizator dezinfecție – 2 buc, Negatoscop filme radiologice – 2 buc,
Oscilometru – 1 buc, Pat – 6 buc, PH-metru digital – 1 buc, Set pipete automate – 2
buc, Reflector cu picior – 5 buc, Scaun de recoltare – 1 buc, Scaun medic – 8 buc, Scaun
rotativ de lucru tip laborator cu spătar – 6 buc, Scaun rotativ de lucru tip laborator fără
spătar – 4 buc, Sistem de determinare a VSH – 1 buc, Spirometru – 2 buc, Sterilizator – 1
buc, Sursă de oxigenoterapie – 5 buc, Tensiometru electronic automat – 4 buc,
Termostat (cu temperatură reglabilă) – 1 buc, Trusă traheostomie şi canule – 2 buc,
Videocolposcop – 1 buc..

- organizarea de santier va cuprinde: montarea unui container pentru depozitarea
uneltelor de mici dimensiuni in constructii, amenajarea unei platforme pentru
depozitarea materialelor de constructii, montarea de containere pentru deseurile
rezultate din ambalarea materialelor de constructii, montarea unui pichet ISU,
imprejmuire temporara, nu se vor face devieri si demolari.
Accesul in cladirea existenta se va realiza o rampa cu panta maxima 8% pentru
accesul persoanelor cu dizabilitati.
Conform planului de mentenanta conceput si anexat prezentului proiect,
serviciile de intretinere si mentenanta pentru lucrarile si echipamentele medicale
furnizate vor fi de tip preventiv si de tip corectiv. Cele de tip preventiv vor intra in
atributia Spitalului Orasenesc Tg Bujor prin structurile sale de specialitate (personal
specializat) si printr-o atentie deosebita acordata serviciilor de instruire a personalului ce
va utiliza si intretine echipamentele medicale, servicii ce vor fi obligatoriu prestate de
toti furnizorii de echipamente si dotari.
Interventiile de tip corectiv vor fi cele care vor asigura respectarea stricta a
normelor de utilizare si protectia muncii si asigurarea tuturor serviciilor de garantie si a
celor de intretinere/mentenanta pt toata durata de viata a echipamentelor si dotarilor.
Conditiile de asigurare a acestor servicii vor face obiectul unor contracte distincte pentru
fiecare echipament in parte si cu respectarea parametrilor specifici de utilizare.


Sunt prezentate caracteristicile echipamentelor/dotărilor ce urmează a fi
achiziţionate, precum și, după caz, ale serviciilor achiziționate aferente
acestora (eg. Montaj, garanție, servicii post garanție etc)

Dotarile si echipamentele propuse pentru achizitionare sunt urmatoarele iar
specificatiile tehnice sunt prezentate pe larg intr-un document anexa la prezentul
studiu de oportunitate:
Agitator magnetic - 1 buc
Analizor gaze și electroliţi – 1 buc
Analizor imunologie automat cu stație PC – 1 buc
Analizor microbiologie automat cu stație PC – 1 buc
Anuscop – 1 buc
Aparat radiologie mobil – 1 buc
Aspirator secreții portabil – 2 buc
Autoclav sterilizare laborator – 2 buc
Balanţă automată – 1 buc
Banchetă pacienți în sala de așteptare – 5 buc
Birou cu sertare pentru medic – 5 buc
Canapea de consultație/examinare 2 secțiuni pentru cabinetul de consultații – 6 buc
Canapea de tratament pentru sala de tratamente – 6 buc
Cântar cu taliometru – 4 buc
Ceas de laborator – 1 buc
Centrifugă laborator – 2 buc
Coagulometru automat – 1 buc
Computer cu imprimantă multifuncțională – 6 buc
Congelator – 1 buc
Dulap dosare medicale pacienți – 6 buc

Descriere tehnică
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Dulap medical cu vitrină pentru cabinetul de consultații – 5 buc
Dulap medical cu vitrină pentru sala de tratamente – 5 buc
Dulap modular depozitare reactivi și materiale de laborator – 2 buc
Dulap pentru instrumentarul steril – 1 buc
Dulap tip vestiar – 6 buc
Ecograf doppler color portabil – 2 buc
Ecograf doppler color staționar – 1 buc
Electrocardiograf 12 canale – 1 buc
Electrocauter – 2 buc
Etuvă cu ventilație – 2 buc
Etuvă-pupinel – 1 buc
Frigider profesional 2 uși – 2 buc
Instalaţie de apă purificată – 1 buc
Instrumentar obstetrică-ginecologie - valve, specule vaginale, pense port-tampon +
buton, trusă de chiuretaj uterin, trusă de mică chirurgie
– 1 buc
Lampă examinare LED – 4 buc
Lampă bactericidă cu ultraviolete – 5 buc
Linie completă ELISA cu analizor cu chemiluminiscenţă – 1 buc
Masa consultație/ examinare sugari – 1 buc
Masă examinare ginecologică – 1 buc
Masă de lucru din inox cu polițe sub masă – 9 buc
Masă de lucru din inox cu rafturi deasupra mesei – 2 buc
Masă inox pentru instrumentar medical – 5 buc
Masă laborator pentru depozitarea temporară a fluidelor prelevate – 1 buc
Masă pentru pregătirea prelevării probei – 1 buc
Masă-troliu aparatură medicală – 8 buc
Microscop binocular optic digital – 1 buc
Nebulizator dezinfecție – 2 buc
Negatoscop filme radiologice – 2 buc
Oscilometru – 1 buc
Pat – 6 buc
PH-metru digital – 1 buc
Set pipete automate – 2 buc
Reflector cu picior – 5 buc
Scaun de recoltare – 1 buc
Scaun medic – 8 buc
Scaun rotativ de lucru tip laborator cu spătar – 6 buc
Scaun rotativ de lucru tip laborator fără spătar – 4 buc
Sistem de determinare a VSH – 1 buc
Spirometru – 2 buc
Sterilizator – 1 buc
Sursă de oxigenoterapie – 5 buc
Tensiometru electronic automat – 4 buc
Termostat (cu temperatură reglabilă) – 1 buc
Trusă traheostomie şi canule – 2 buc
Videocolposcop – 1 buc
Completarea secțiunii nu este obligatorie. Secțiunea va fi completată doar în cazul
în care descrierea investiției sau descrierea tehnică a investiției nu a fost finalizată
în cadrul secțiunii aferente.

Referitor la serviciile achizitionate aferente dotarilor descrise la sectiunea Descrierea
tehnica a produselor mentionam urmatoarele:
Echipamentele vor fi noi, corespunzatoare necesitatilor activitatii ambulatoriului,
autorizate si certificate conform normelor Ministerului Sanatatii.
In cadrul proiectului, echipamentele vor fi achizitionate cu conditia asigurarii
urmatoarele servicii:
- transportul si instalarea echipamentelor complexe se va efectua de catre
producator/furnizorul acestora,

Descrierea
produsului

HOTĂRÂREA NR.______ din _____________2022
pag. nr.
- echipamentele vor fi insotite de manuale de utilizare in limba romana,
- personalul care va utiliza fiecare tip de echipament va fi instruit pentru utilizarea si
intretinerea echipamentului de catre producator/furnizor,
- Toate echipamentele vor beneficia de o garantie de minim 24 de luni,
- toate echipamentele vor beneficia de servicii post garantie si service minim 10 ani
asigurate de producator/furnizor.
In mod specific, ofertele prezentate pentru urmatoarele dotari medicale vor include si
cerintele mentionate anterior: Agitator magnetic - 1 buc, Analizor gaze și electroliţi –
1 buc, Analizor imunologie automat cu stație PC – 1 buc, Analizor microbiologie
automat cu stație PC – 1 buc, Anuscop – 1 buc, Aparat radiologie mobil –
1
buc,
Aspirator secreții portabil – 2 buc, Autoclav sterilizare laborator – 2 buc, Balanţă
automată – 1 buc, Banchetă pacienți în sala de așteptare – 5 buc, Birou cu sertare
pentru medic – 5 buc, Canapea de consultație/examinare 2 secțiuni pentru cabinetul de
consultații – 6 buc, Canapea de tratament pentru sala de tratamente – 6 buc, Cântar cu
taliometru – 4 buc, Ceas de laborator – 1 buc, Centrifugă laborator – 2 buc,
Coagulometru automat – 1 buc, Computer cu imprimantă multifuncțională – 6 buc,
Congelator – 1 buc, Dulap dosare medicale pacienți – 6 buc, Dulap medical cu vitrină
pentru cabinetul de consultații– 5 buc, Dulap medical cu vitrină pentru sala de
tratamente – 5 buc, Dulap modular depozitare reactivi și materiale de laborator – 2
buc, Dulap pentru instrumentarul steril – 1 buc, Dulap tip vestiar – 6 buc, Ecograf
doppler color portabil – 2 buc, Ecograf doppler color staționar – 1 buc, Electrocardiograf
12 canale – 1 buc, Electrocauter – 2 buc, Etuvă cu ventilație – 2 buc, Etuvă-pupinel – 1
buc, Frigider profesional 2 uși – 2 buc, Instalaţie de apă purificată – 1 buc, Instrumentar
obstetrică-ginecologie - valve, specule vaginale, pense port-tampon + buton, trusă de
chiuretaj uterin, trusă de mică chirurgie
– 1 buc, Lampă examinare LED – 4 buc,
Lampă bactericidă cu ultraviolete – 5 buc, Linie completă ELISA cu analizor cu
chemiluminiscenţă – 1 buc, Masa consultație/ examinare sugari – 1 buc, Masă examinare
ginecologică – 1 buc, Masă de lucru din inox cu polițe sub masă – 9 buc, Masă de lucru
din inox cu rafturi deasupra mesei – 2 buc, Masă inox pentru instrumentar medical – 5
buc, Masă laborator pentru depozitarea temporară a fluidelor prelevate – 1 buc, Masă
pentru pregătirea prelevării probei – 1 buc, Masă-troliu aparatură medicală
– 8 buc,
Microscop binocular optic digital – 1 buc, Nebulizator dezinfecție
–
2
buc,
Negatoscop filme radiologice – 2 buc, Oscilometru – 1 buc, Pat – 6 buc, PH-metru
digital – 1 buc, Set pipete automate – 2 buc, Reflector cu picior – 5 buc, Scaun de
recoltare – 1 buc, Scaun medic – 8 buc, Scaun rotativ de lucru tip laborator cu spătar – 6
buc, Scaun rotativ de lucru tip laborator fără spătar – 4 buc, Sistem de determinare a
VSH – 1 buc, Spirometru – 2 buc, Sterilizator – 1 buc, Sursă de oxigenoterapie – 5 buc,
Tensiometru electronic automat – 4 buc, Termostat (cu temperatură reglabilă) – 1 buc,
Trusă traheostomie şi canule – 2 buc, Videocolposcop – 1 buc..

Interventiile asupra Produselor care pot fi efectuate doar de catre vanzator sau o firma
autorizata de acesta vor avea loc la punctele lor de lucru. Cu acceptul expres al
vanzatorului, efectuarea acestor interventii se poate desfasura si la un sediu indicat de
cumparator, pe cheltuiala acestuia din urma (cu cuantificarea costurilor legate de
imobilizarea personalului de specialitate, transport, cazare, diurna si orice alte cheltuieli
aferente unei astfel de interventii) si doar in masura in care la adresa respectiva se poate
asigura un spatiu de lucru amenajat.
Perioada de garantie completa (cu service gratuit) este de minim 24 de luni de la
punerea in functiune. Proiectul de amplasare, instalarea, punerea in functiune si
instruirea personalului operator se efectueaza la beneficiar, in locatia de livrare, cu
personal autorizat al firmei care livreaza si sunt operatii incluse in pret. Producatorul
trebuie sa livreze piese de schimb, contra cost (dupa perioada garantiei aparatului), cel
putin 10 ani de la data livrarii.
Garantia produsului este in conformitate cu legislatia in vigoare, cadru juridic al carui
obiectiv este de a ajuta consumatorul cu diferite optiuni in momentul in care o achizitie
nu este in conformitatea contractului, oferind acestuia posibilitatea de cerere de
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inlocuire sau reparare a bunului cumparat, exceptand ca una din acestea sa rezulte
imposibil de realizat. Cand reparatia sau inlocuirea nu este posibila sau rezulta
disproportionata, consumatorul va putea cere o reducere de pret sau solutionarea
contractului.
Produsele considerate consumabile nu intra in garantie impreuna cu accesoriile.

Solicitantul poate alege detalierea studiului de oportunitate în cadrul secțiunilor din cadrul aplicației
MySmis sau în cadrul unui document word , care va fi ulterior depus ca și anexă la formularul cererii de
finanțare, cu respectarea prevederilor ghidului specific în ceea ce privește modalitatea de
depunere/completare a anexelor.
Solicitantul va avea grijă să nu dubleze informațiile din cadrul formularului cererii de finanțare cu cele din
cadrul studiului de oportunitate.
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LISTĂ ECHIPAMENTE CU SPECIFICAȚII TEHNICE
Nr.
crt.

Echipament

UM

Cant

1

Agitator magnetic

buc.

1

2

Analizor gaze și electroliţi

buc.

1

3

Analizor imunologie
automat cu stație PC

buc.

1

Preț unitar
fără TVA

Descriere specificații tehnice

Destinație

cuprinsă în
oferta din
model 6

Motor puternic pentru o gamă mai mare de viteze, mod Parter – laborator
suplimentar de control al temperaturii pentru o încălzire
mai rapidă a mediului. Incl. PT 1000 senzor de
temperatură (PT 1000.60). Afișajul codului de eroare
digital
Analizor electroliţi cu staţie PC
46.000,00
Parter – laborator
Analizor automat pentru gaze sanguine şi electroliţi, cu
următoarele caracteristici:
Parametri măsurați: pH, PO2, PCO2, Hematocrit, Na+,
K+, Ca++, CIParametri calculați: SO2, HCO3-, BE-B, Be-ECF, O2Ct,
TCO2, RI, Anion Gap, FIO2, O2 Cap
Toți parametri măsurați şi calculați se măsoară dintr-o
singură probă de sânge
Rezultate de mare acuratețe
Utilizare cu card (casetă) de senzori
Testarea din sânge arterial, venos, capilar mixt, plasmă
Control automat al calității
Calibrare automată
Fără expunere la reziduurile contaminate
Protejarea utilizatorului la contactul accidental cu proba
5.622,10

168.625,00

Garanție

Analizor automat bench-top pentru analize imunologice,
cu următoarele caracteristici:
Meniul de teste minimal:
- Markeri tiroidieni: TSH, FT3, FT4, T3, T4, Anti-TG,
Anti-TPO

Parter – laborator

24 luni

24 luni

24 luni
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- Fertilitate: β-hCG total, FSH, LH, prolactină, estradiol,
estriol, testosteron, progesteron, SHBG
- Screening Down: PAPP-A
- Metabolism: iPTH, calctonină, feritină, vitamina B12,
vitamina D, folat, RBC folat, cortizol
- Hormoni de creştere: hGH
- Markeri cardiaci: CK-MB, mioglobină, troponina I,
BNP
- Markeri tumorali: CEA, AFP, CA125, CA15-3, CA19-9,
fPSA, tPSA
- Diabet: insulină, peptid-C
- Inflamaţie: PCT
- Torch: Toxo IgG, Toxo IgM, Rubella IgG, Rubella IgM,
CMV IgM, CMV IgG
- Virusologie: HIV combo, HBsAg, Anti-Hbs (HBcAb),
Anti-Hbc (HbcAb), Anti-HCV (HCV)

4

Analizor microbiologie
automat cu stație PC

buc.

1

Viteză de lucru minim 100 probe/oră
Metoda de determinare: chemiluminiscenţă
Capacitate de încărcare probe: minim 50 poziții
Încărcare continuă a reactivilor
Reactivi refrigeraţi la bordul analizorului
Stabilitatea reactivilor la bordul analizorului de minim 25
de zile
Volum de probă utilizat: sub 200 µl
Realizarea în acelaşi timp a ID şi AST şi raportarea
88.900,00
rezultatelor ID şi AST
Spectru de identificare ce acoperă marea majoritate a

Parter – laborator

24 luni
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1

6

Aparat radiologie mobil

buc.

1

Preț unitar
fără TVA

Descriere specificații tehnice
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oferta din
model 6

organismelor de rutină (peste 500 microorganisme)
cum ar fi: enterobacteriaceae, bacteriile nonfermentative, bacteriile vibrionaceea, Stafilococ /
Micrococ, ciuperci asemănătoare drojdiei de bere,
streptococi, enterococi, vibrionaceae, etc
Sistemul avansat prezintă rezultatele testului cu
acurateţe ridicată şi interpretare instructivă.
Cardul de testare este o placă din material compozit cu
96 de godeuri pentru identificare şi sensibilitate la
antibiotice
Metoda de micro-diluare plus turbidimetrie furnizează
raportul S.I.R. şi valoarea MIC.
Conform reglementării CLSI, antibioticele sunt împărţite
în grupele A / B / C / U pentru raportarea rezultatelor
MIC, ajutând medicii să aleagă antibioticele potrivite.
- diametru 25 mm
1.750,00
- lungime 70 mm
- cu obturator
- conector Wolf / ACMI pentru surse de lumina.
423.000,00

Destinație

Aparat digital mobil, cu generator de înaltă frecvența și
tehnologie cu detector digital wireless, cu operare pe bază de
baterie încorporată, programe automate de investigații,
ansamblu tub de raze Rx cu anod rotativ, utilizat pentru adulți
și pediatric.
Componența echipamentului:
1. Sistem RX mobil
Sistemul RX trebuie să rămână în modul stand-by (să fie

Etaj – cabinet
chirurgie generală

24 luni

Etaj – cabinete
medicale

24 luni
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disponibil non-stop) și să fie gata de utilizare în maxim 20 de
secunde, eliminându-se astfel necesitatea repornirii acestuia
Sistemul RX trebuie să permită efectuarea expunerilor în
timpul încărcării bateriei
Nivelul de zgomot trebuie să fie de maxim 50-60 dB
Sistemul RX trebuie să fie autopropulsat și cu o viteză de
minim 5 km/h
Timpul maxim de încarcare al echipamentului trebuie să fie
de 5 ore
Din poziția de utilizare normală, coloana port tub RX trebuie
să se poată roti minim ± 90°
2. Generator RX de înaltă frecvență
Frecvența generatorului RX trebuie să fie de minim 80 kHz
3. Tub de raze X
Anoda rotativă trebuie să aibă 2 focare
Tensiune nominală minim 40-150 kV
SID: minim în intervalul 63-200 cm
DAP-metru integrat
4. Colimator
Colimatorul trebuie să aibă iluminare tip LED
Intensitatea câmpului luminos trebuie să fie de minim 160 lux
Rotire colimator: minim 180° în trepte de 90°
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5. Detector digital wireless (fără fir)
Adulți și pediatric
Dimensiune detector: minim 35x43 cm
Dimensiune pixel: maxim 150 µ
Dimensiune matrice activă detector: minim 2500x3000 pixeli
DQE maxim: minim 70%
Autonomie acumulator: minim 4 h
6. Funcții de procesare și afișare a imaginii
Reducere a radiației împrăștiate și îmbunătățire a contrastului
Sistem de procesare/postprocesare a imaginilor care permite
evidențierea diferitelor tipuri de țesuturi pentru un diagnostic
de înaltă calitate
Modul de reducere a zgomotului pentru evidențierea detaliilor
Reglare automată a luminozității și contrastului
Generarea de parametrii de procesare a imaginii
personalizați pentru fiecare anatomie
Adnotări și marcaje pe imagine
Rotația digitală a imaginii
Zoom
7. Conectivitate
Conectivitate DICOM prin intermediul căreia se pot transmite
imaginile către dispozitive de arhivare, imprimantă, stații de

HOTĂRÂREA NR.______ din _____________2022
pag. nr.
Nr.
crt.

Echipament

UM

Cant

Preț unitar
fără TVA

Descriere specificații tehnice

Destinație

Garanție
cuprinsă în
oferta din
model 6

lucru
Utilizatorul să poată decide eliminarea anumitor rețele pentru
ca sistemul RX mobil să nu interfereze cu alte rețele dedicate
din spital
8. Accesorii
Imprimantă de înaltă rezoluție pentru printare pe filme
radiologice digitale
Materiale radioprotecție
7

Aspirator secreții portabil

buc.

2

6.444,90

Aparatul Laerdal Suction Unit este un aspirator de secretii
orotraheale, portabil, alimentat electric. Principale
caracteristici functionale: • Ideal pentru utilizarea portabila:
usor (4 kg), compact. • Simplu si rapid de folosit: exista un
singur buton pentru utilizare (pornit/oprit, reglare vacuum),
butonul e suficient de mare pentru a fi actionat cu manusi de
protectie, înlocuirea acumulatorului se face prin actionarea
unui buton, nefiind necesare unelte suplimentare. • Rezistent:
protectie din cauciuc la colturi, protectie la cadere, protectie
speciala a containerului de secretii (fixat astfel încât sa nu se
desprinda de aparat la rasturnare), protectie la stropii de apa
(poate fi folosit în ploaie fara riscul unei defectiuni). • Flexibil:
containerul de secretii e usor de manevrat, alimentarea se
face de la acumulatorul intern, de la o sursa de curent
alternativ sau continuu fara accesorii suplimentare (cablurile
de alimentare sunt incluse în varianta standard a aparatului).
• Interfata cu utilizatorul este usor de înteles: în afara
butonului de operare LSU are indicatoare pentru test, nivel
de vacuum, nivel de încarcare acumulator, pentru alimentare
externa, pentru defectiuni detectate în urma autotestului. •

Etaj – 1 buc.
cabinet pediatrie și
1 buc. cabinet
medicină internă

5 ani (cu
exceptia
acumulatorului,
a cablurilor de
alimentare,
containerului si
tuburilor
siliconice)
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Singurul aparat care exista pe piata aspiratoarelor de secretii
care are posibilitatea de a-si autodetermina capacitatea de
functionare. LSU îsi testeaza circuitele de vacuum (pentru
depistarea unor eventuale ocluzii sau pierderi de aer),
eficacitatea fluxului de vacuum, starea acumulatorului.
8

Autoclav sterilizare
laborator

buc.

2

13.490,00

9

Balanţă automată

buc.

1

4.554,00

Autoclav clasa B 23L. Dimensiuni interior: 247 x 450 mm
Volum camera interioara: 23L Tavite: 3/ max. 5 Material
tavita: aluminiu Sursa de alimentare: 220/110V Frecventa
nominala: 50/60 Hz Putere: 2200W Dimensiuni exterioare:
490 x 455 x 690 mm Greutate: 53 kg. Programe: Materiale
solide: 134 gr. C, presiune 210 Mpa, timp de sterilizare 4 min
121 gr. C, presiune 110 Mpa, timp de sterilizare 20 min
Materiale lichide: 134 gr. C, presiune 210 , timp de sterilizare
10 min 121 gr. C, presiune 110 , timp de sterilizare 30 min
Materiale impachetate: 134 gr. C, presiune 210 , timp de
sterilizare 10 min 121 gr. C, presiune 110 , timp de sterilizare
30 min Textile: 134 gr. C, presiune 210 , timp de sterilizare
10 min 121 gr. C, presiune 110 , timp de sterilizare 30 min
PRIOR 134 gr. C, presiune 210, timp de sterilizare 18min
Testul B&D 134 gr. C, presiune 210, timp de sterilizare 3.5
min Testul Helix 134 gr. C, presiune 210, timp de sterilizare
3.5 min

Parter – laborator

24 luni

Display VGA, meniu simplu de utilizare;

Parter – laborator

24 luni

Aplicatii: cantarire (17 unitati de masura + o unitate
programabila de utilizator), numarare parti, cantarire
procentuala, cantarire dinamica/animale, verificare cantarire,
umplere, totalizare, cantarire diferentiala, determinare
densitate, Peak Hold, costul ingredientelor, calibrare pipete,
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greutate bruta/neta/tara
Display: Highr resolution 5.7” color VGA, taste numerice plus
indicator pentru capacitatea de cantarire
Operare: incarcator sau baterii reincarcabile (modele de
capacitate mare doar)
Comunicare: porturi de comunicare (2 x USB, RS232)
Constructie: baza metalica, carcasa ABS, platan din otel
inoxidabil, panouri din sticla
Design – caracteristici: panou cu 3 usi, panouri detasabile
pentru modelele 0.1 mg si 1 mg. Design modular. Calibrare
interna – auto cal. Cantarire sub platan.
10

11

12

Banchetă pacienți în sala
de așteptare

Birou cu sertare pentru
medic

Canapea de
consultație/examinare 2
secțiuni pentru cabinetul
de consultații

buc.

buc.

buc.

5

5

6

930,00

1.771,43

4.600,00

Banca sala de asteptare, 3 locuri, structura si picioare din
metal,vopsite in negru, talpi antialunecare, reglabile, sezut
din material plastic, dimensiuni sezut:49x44x88cm/buc.,
lungimi:150cm/3locuri

Parter – 1 buc.
laborator

Birou din pal melaminat, cu blatul termorezistent 38 mm,
cantuit in totalitate cu cant ABS 2 mm. biroul este prevazut cu
sertare.

Parter – 1 buc.
laborator

Cadru metalic vopsit în câmp electrostatic; - cu ridicare pe
verticala de la min h=700 mm la min h=900 mm; - blat
capitonat cu poliuretan flexibil si acoperite cu piele ecologica;
- dimensiuni blat: 1800 X 600 mm. - Sarcina maxima
suportata: 190 kg - Grosime poliuretan: 8 cm

Etaj – cabinete
medicale

24 luni

Etaj – 4 buc.
cabinete medicale
24 luni

Etaj – 4 buc.
cabinete medicale
24 luni
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2 sectiuni rabatabile cap și trunchi, reglabile de la 0 la 45
grade, cu autoblocare la inaltimea dorita;

Etaj – cabinete
medicale

24 luni

Cadru si picioare metalice, vopsite electrostatic;
Blaturile sectiunilor din pal cu burete gros de 3 cm si tapiterie
din piele ecologica;
Structura demontabila;
dimensiuni: 185 x 62 x 60 (h) cm
14

Cântar cu taliometru

buc.

4

3.690,00

Cantar pe coloana de mare capacitate si acuratete, ideal
pentru folosirea in clinici si sectiile din spital. Rotile integrate
permit cu usurinta deplasarea intre camere. Cel mai usor
cantar cu coloana de mare precizie. Ideal pentru ambulatorii.
Functie digitala de masurare a inaltimii si calcul automat al
IMC (indicele de masa corporala) Imprimanta termica
Specificatii tehnice: Capacitate: 250kg Gradare: 100g
Dimensiuni: 310 x 310 x 90 mm Alimentare cu energie:
Baterie reincarcabila Incarcator: 3pin tip + ve 12V Greutatea
cantarului: 8 kg

Etaj – cabinete
medicale

24 luni

15

Ceas de laborator

buc.

1

1.031,94

Ceas laborator, digital, 60 min

Parter – laborator

24 luni

16

Centrifugă laborator

buc.

2

34.150,00

Capacitate 1,6 L (4 x 400mL); Panou de control intuitiv cu
afisaj digital ce permite programarea usoara a vitezei,
timpului si temperaturii; Control - prin microprocessor; Viteza
maxima 15,200 rpm Max. RCF- 25,830 x g; Memorie 6
programe cu acces direct; Timer: 9 hr. 59 min. plus HOLD;
Domeniul de temperatura reglabil in intervalul -10 Â° 40 ° C;
Sistem de inchidere securizat pentru capac; Capac cu
deschidere motorizata. Camera de centrifugare din otel-inox;

Parter – laborator

24 luni
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Sistem de refrigerare - CFC FREE; Buton direct pentru
functia de PRE-RACIRE; Centrifuga permite utilizarea unei
game largi de rotoare: - rotoare angulare din fibra de carbon,
- rotor swing-out cu galetuse si capace certificate pentru
biosiguranta, capacele au un sistem de inchidere/deschidere
fara insurubare, inchiderea si deschiderea sa se poata
realiza cu o singura mana - rotor pentru microplaci dotat cu
capac certificat pentru biosiguranta Nivel de zgomot < 55 db
Alimentare 230 V/50-60Hz.
17

Coagulometru automat

buc.

1

75.000,00

Analizor de coagulare complet automat, cu următoarele
caracteristici:
Meniul de teste minimal:
- Screening: PT, APTT, TT, Fibrinogen prin metoda Clauss
- Trombofilie: Proteina C
- Tromboze venoase şi tromboembolism pulmonar: D-Dimer
Citire simultană pe minim 2 canale de măsurare care
operează minim la 405/620 nm
Metoda de măsurare: optică
Temperatura de incubare: 37°C
Viteză de lucru minim 100 teste /oră
Capacitate de încărcare probe: minim 40 poziții
Încărcător cuvete: minim 240 cuvete de reacţie
Exprimarea rezultatelor în diferite unităţi de măsură în funcţie

Parter – laborator

24 luni
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de utilizator: s secunde, R Ratio, NR Normalized Ratio, INR
Internațional Normalized Ratio, % Procent de activitate, U/mL
unități/mL
Lucru automat cu încărcare continuă a probelor şi reactivilor
Soft cu posibilitatea de stocare a bazei de date a pacienţilor
minim 1000 probe
Posibilitatea de interconectare bidirecțională cu programul de
management al datelor de
laborator
Sistem de operare: Linux sau Windows
18

Computer cu imprimantă
multifuncțională

buc.

6

4.690,00

Imprimantă
Functii : imprimare, copiere şi scanare, fax, WiFi
Alimentare automata de originale
Viteza de imprimare 20 ppm/cpm,
Timp de iesire a primei pagini 8.5 secunde
Taste funcţionale pentru scanare uşoară, copiere economică
şi imprimare securizată
Scanare către e-mail, folder de reţea şi pe stick de memorie
USB Conectare Ethernet, USB si wireless
Eficienţă energetică
Volum lunar maxim recomandat : 15.000 pagini,
Consumabile: Cartridge standard (1500 pagini),
Cartridge de capacitate extinsa (3000 pagini)

Parter – 2 buc.
laborator
Etaj – 4 buc.
cabinete medicale

24 luni

HOTĂRÂREA NR.______ din _____________2022
pag. nr.
Nr.
crt.

Echipament

UM

Cant

Preț unitar
fără TVA

Descriere specificații tehnice

Destinație

Garanție
cuprinsă în
oferta din
model 6

Computer
Procesor intel core I5-7400
Memorie RAM 8 G, Dimm, Ddr 4, 2133 MHZ.
SSD 120 GB, SATA 3
19

Congelator

buc.

1

4.553,77

Dulap de congelare cu o usa, racire ventilata, exterior si
interior inox, temperatura -17 ...-22°C, termostat digital, afisaj
digital al temperaturii, decongelare automata, lumina
interioara, trei rafturi tip gratar, incuietoare, 4 roti si 2 sisteme
de franare. Dimensiuni mm: 730x845x2010 Capacitate: 650lt
Gross Kg: 120 Gross m3 : 1,37 Putere W: 500 Agent
refrigerare: R404a Alimentare: 230V, 50Hz

Parter – laborator

24 luni

20

Dulap dosare medicale
pacienți

buc.

6

1.900,00

Fișier medical pentru format A4, dimensiune 550x500x1580,
picioare inox, 4 sertare cu compartimente în interior, glisieră
pe fiecare sertar cu deschidere de 75% pe orizontală.

Parter – 2 buc.
laborator

24 luni

Corp din pal melaminat alb, în partea superioară cu 2 uși și
două polițe din sticlă cu sistem închidere tip yală. Partea
inferioară cu 2 uși din pal melaminat diverse culori cu sistem
de închidere tip yală și o poliță din pal.

Etaj – cabinete
medicale

24 luni

Etaj – cabinete
medicale

24 luni

21

Dulap medical cu vitrină
pentru cabinetul de
consultații

buc.

5

1.783,20

Etaj – 4 buc.
cabinete medicale

Dimensiuni: 70x34x175 cm.
22

Dulap medical cu vitrină
pentru sala de tratamente

buc.

5

1.783,20

Dulap,2 corpuri:
70x34x175(h)cm; corp dulap din tabla OL, vopsit in camp
electrostatic;
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corp inferior cu 2 usi metalice cu incuietoare, corp superior cu
usi din sticla cu incuietoare tip yala; 4 picioare inox

23

Dulap modular depozitare
reactivi și materiale de
laborator

buc.

2

7.748,00

Dulap pentru stocare reactivi, acizi și baze, cu 2 uși.
Dimensiuni externe: 1140x600x1900 mm (LxWxH).
Dimensiuni interne: 1080x550x1500 mm (LxWxH) 3 rafturi
confectionate din otel, 10/10 mm grosime, raft tip tava pentru
a pastra potentialul lichid imprastiat în cazul spargerii
containerului, sau scurgerii ca urmare a dilatarii continutului.
Distanta dintre rafturi este ajustabila; Usile sunt reversibile
construite din acelasi material si vin complet cu mânere
incorporate cu închidere de siguranta si se blocheaza.
Deschiderea usilor la 110 ° permite indepartarea rafturilor
fara a le inclina. Semne de siguranta indica prezenta
substantelor periculoase si a produselor toxice Dimensiuni
raft : 1030x550x30 mm (LxWxH). Mânere dotate cu cheie.
Ventilator si filtru incluse

Parter – laborator

24 luni

24

Dulap pentru
instrumentarul steril

buc.

1

2.400,00

Structura din otel emailat. Partea superioara are 2 usi cu
incuietoare si 2 polite ajustabile din inox. Partea inferioara
are 2 usi din otel cu incuietoare si polita din otel demontabila.
Structura demontabila. Dimensiuni: 75 x 38 x 164 h/cm.

Parter – laborator

24 luni

25

Dulap tip vestiar

buc.

6

1.650,00

Dulap vestiar, 200x180x55, 3 usi, yale, bara umerase, pal
melaminat, cant ABS, picioare metalice

Etaj – cabinete
medicale

24 luni

26

Ecograf doppler color
portabil

buc.

2

37.576,60

Echipament portabil de ecografie multidisciplinar, conceput
pentru examinări abdominale, de obstetrică și ginecologie, de
părți moi, musculo-scheletale, vasculare, de urologie,

Etaj – 1 buc.
cabinet pediatrie și
1 buc. cabinet

24 luni
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pediatrie, cardiologie.
Componența echipamentului:
1. Consola ecografică
Monitor tip LCD diagonala de minim 15 inch
Tehnologie de procesare a imaginii prin analiza comparativă
a tuturor pixelilor ce formează imaginile, în relație cu pixelii
din imediata vecinătate, pentru îmbunătățirea calității imaginii
Tehnologie de obținere a imaginii prin emisia semnalului
ultrasonic în mai multe planuri de scanare urmată de
combinarea ecourilor și obținerea unei imagini fără artefacte
Adâncimea maximă de scanare: cel puțin 32 cm
Echipamentul trebuie să permită următoarele moduri de
lucru: Mod B (2D), Mod M, Mod Doppler Color, Mod Power
Doppler, Mod Doppler Spectral, Mod cu Armonici Codate
Echipamentul trebuie să permită selectarea a minim 3 benzi
de frecvențe de lucru și a minim 2 frecvențe armonice,
precum și a minim 2 frecvențe în mod doppler pentru toate
sondele de imagine în scopul optimizării suplimentare a
calității imaginii privind penetrarea și rezoluția
Echipamentul trebuie să poată memora datele pacienților în
baza de date
Echipamentul trebuie să permită exportul datelor în minim un
format de tipul JPEG, BMP, TIFF sau DICOM
Echipamentul să aibă integrat baterii reîncarcabile pentru
funcționare continuă de minim 2 ore

medicină internă
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Echipamentul să fie dotat cu cărucior dedicat cu suporți
integrați de sondă
2. Sondă convexă multifrecvență
3. Sondă liniară multifrecvență
27

Ecograf doppler color
staționar

buc.

1

130.850,00

Echipament staționar de ultrasonografie multidisciplinar,
conceput pentru examinări abdominale, de obstetrică și
ginecologie, de părți moi, musculo-scheletale, vasculare, de
urologie, pediatrie, cardiologie.
Componența echipamentului:
1. Consola ecografică
Monitor cu diagonală de minimum 21,5 inch, 1920x1080
rezoluție, pe braț articulat multi-direcțional cu posibilitate de
înclinare și de rotire stânga/dreapta
Minim trei porturi active pentru sonde
Tehnologie de filtrare a zgomotului în vederea obținerii de
imagini cu rezoluție și claritate superioară
Tehnologii de eficiență a diagnosticului și de procesare
inteligentă a imaginii: optimizare automată a imaginii,
reglarea parametrilor ecografici pe examinările salvate,
afișarea imaginii compuse din mai multe unghiuri,
compunerea frecvențelor imaginilor pentru afișarea unor
imagini de rezoluție și penetrare îmbunătățite
Tehnologie adaptivă de analiză comparativă a tuturor pixelilor
ce permite reducerea artefactelor și îmbunătățește calitatea
imaginii, permițând o vizualizare mai precisă a detaliilor
morfologice atât pe imaginile live, cât și pe cele înghețate și

Etaj – cabinet
obstetrică–
ginecologie

24 luni
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salvate
Echipamentul trebuie să aibă posibilitatea lărgirii câmpului
vizual la funcționarea cu transductori lineari pentru afișarea
pe ecran a unor zone suplimentare de țesut (imagine
trapezoidală)
Adâncimea minimă de scanare: 0,5 cm
Adâncimea maximă de scanare: cel puțin 32 cm
Echipamentul trebuie să permită următoarele moduri de
lucru: Mod B (2D), Mod M, Mod Doppler Color, Mod Power
Doppler, Mod Doppler Spectral Pulsat, Mod cu Armonici
Codate
Echipamentul trebuie să permită selectarea a minim 3 benzi
de frecvențe de lucru și a minim 3 frecvențe armonice în mod
B, precum și a minim 3 frecvențe în mod doppler pentru toate
sondele de imagine în scopul optimizării suplimentare a
calității imaginii privind penetrarea și rezoluția
Echipamentul trebuie să permită atașarea unor dispozitive de
stocare (stick USB, CD/DVD).
Echipamentul trebuie să permită stocarea de date în
memoria temporară de tip CINE (memoria imaginilor) și pe
memoria de lungă durată
Echipamentul trebuie să permită salvarea datelor în format
brut (raw data) în vederea manipulării și optimizării imaginilor
stocate, în mod B, mod M, mod doppler color, mod doppler
pulsat.
Echipamentul trebuie să poată memora datele pacienților în
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baza de date.
2. Sondă convexă multifrecvență
Gama de frecvență în intervalul minim 2÷4,5 MHz
Câmp vizual de peste 55º
Minim 4 frecvențe diferite
Posibilitate de upgradare cu kit de biopsie
3. Sondă microconvexă endocavitară (endovaginală)
multifrecvență
4. Imprimantă termică alb-negru

28

Electrocardiograf 12
canale

buc.

1

19.200,00

Electrocardiograf portabil cu 12 derivații dedicat adulților și
pediatricilor, conceput pentru înregistrare, afișare, măsurare
și interpretare automată a rezultatelor
Componența echipamentului:
1. Consola ecografică
Monitor color cu diagonala de minim 7 inch
Tastatură alfanumerică
Înregistrare și interpretare ECG cu 12 derivații
Memorie internă pentru stocarea a cel puțin 300 de examinări
EKG
Posibilitatea de export a datelor pe stick USB

Etaj – cabinet
medicină internă

24 luni
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Imprimantă termică integrată
Acumulator încorporat
Capacitatea acumulatorului să permită funcționarea
dispozitivului cel puțin 7 ore sau 300 de examinări EKG
2. Troliu (stand mobil) pentru transportul
electrocardiografului

29

Electrocauter

buc.

2

44.670,00

Unitate electrocauter. Accesorii: Pedala dubla, cablu 4 m - 1
buc, Electrod neutru 110 cm²UF - 100 buc, Cablu reutilizabil
electrod neutru, 4.5 m - 100 buc, Piesa mana reutilizabila,
cablu 4.5 m - 1 buc, Electrod tip baioneta 2.4 mm - 5 buc

Etaj – 1 buc.
cabinet chirurgie
generală și 1 buc.
cabinet
obstetrică–
ginecologie

24 luni

30

Etuvă cu ventilație

buc.

2

9.350,00

Etuva de laborator pentru sterilizarea cu aer cald a
instrumentarului, a obiectelor din sticla, metal sau material
termorezistent, uscare în aer cald si/sau evaporare,
mentinerea la temperatura constanta a probelor biologice,
biochimice, chimice. Este un dispozitiv cu convectie fortata a
aerului,cu capacitatea de 200 l. Dimens.
ext.750x800x840mm. Dimens. int. 500x550x720mm.
Confectionate din tabla metalica decapata,vopsita cu vopsea
epoxidica,rezistenta chimic si mecanic Izolatie termica din
fibra minerala. Usa se inchide etans in 2 puncte,cu garnitura
de cauciuc siliconic Incinta dubla din inox AISI 304.
Programarea si comenzile se efectueaza cu microswitch–uri
protejate de folie de policarbonat. Afisaj digital al
temperaturii. Programarea parametrilor setati (temp.,timp de

Parter – laborator

24 luni
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sterilizare si termostatare) se realizeaza prin intermediul unui
programator multifunctional cu microprocesor Programarea
temp. de termostatare în intervalul ambiant +5ºC peste
ambient - maxim 250ºC. Precizia de termostatare ± 2ºC
Atingerea temp. de sterilizare in gol 180ºC in max. 25'.
Protectia la supraîncalziri accidentale. Progamarea timpului
de termostatare 0-999 min. Avertizare optica la supraincalzire
3 rafturi perforate ajustabile din hotel-inox AISI304 Senzor de
temperatura PT 100. Clasa de protectie IP54. Termostat de
siguranta clasa 2
31

Etuvă-pupinel

buc.

1

3.267,39

Carucior din otel inoxidabil pentru incarcare/descarcare;
Platforma pentru încărcare / descărcare din otel inoxidabil;

Etaj – cabinet
pediatrie

24 luni

Parter – laborator

24 luni

Coșuri de sterilizare din oțel inoxidabil;
Compresor de aer;
Statie de dedurizare a apei;
Imprimanta; Display color cu Touch Screen in zona de
descarcare; Masina de lipit pungi;
Cicluri standard de sterilizare validate specifice pentru spitale
(134ºC Normal, 134ºC Instrumente,134ºC Recipiente, 134ºC
Prioni și 121 ° C Cauciuc);
Metode de uscare (vacuum, pulsatii de aer, pulsatii de abur).
32

Frigider profesional 2 uși

buc.

2

5.991,80

Dimensiuni (Lxlxh): 1388x826x2010 mm; alimentare: 220 V;
putere: 0,500 kw; temperatura de lucru: -2/+8°C la o
temperatura ambientala de 42°C ; refrigerare ventilata,
decongelare si evaporare automata a apei din condens;
panou de comanda electronic; prevazut cu 6 grile plastifiate
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GN2/1, 12 ghidaje , interior/exterior inox 18/10 Aisi 304.
33

34

Instalaţie de apă
purificată

buc.

Instrumentar obstetricăginecologie - valve,
specule vaginale, pense
port-tampon + buton,
trusă de chiuretaj uterin,

buc.

1

15.085,00

Rezervor intern pentru apa pura

Parter – laborator

24 luni

Etaj – cabinet
obstetrică–
ginecologie

24 luni

cartus de pretratare
modul pentru Osmoza Inversa
display alfanumeric
· cartus pentru De-Ionizare
· display pentru afisarea mesajelor de alarma
· nivel de control
· alimentare cu baterii Eco
· produce apa de puritate medie Gradul II
· alimentare cu apa potabila
· apa produsa variaza de la 6L/hr la 80L/hr la 25 grade C
· calitatea apei produse : Unitatea utilizeaza Osmoza Inversa
si De-Ionizarea pentru a produce apa de puritate medie
conforma cu ISO Gradul II
· calitatea apei este constant monitorizata si afisata pe
display
· sistemul contine rezervoare de stocare de 20 si 30L fapt
care elimina perimetrele potentiale de contaminare
· in functie de necesitati, sistemele pot fi utilizate cu
rezervoare de stocare cu o capacitate de pana la 100 L
· control automat al nivelul apei din rezervor si monitorizarea
calitatatii apei pentru a se asigura ca aceasta este conforma
cu standardele ISO Gradul 2
1

8.656,90

Pachet instrumentar obstetrica- ginecologie: 1 valva vaginala
kristeller, dimensiune 70x27 mm, lungime 180 mm 8 buc
139,89 2 valve vaginale kristeller, dimensiune 75x30 mm,
lungime 180 mm 8 buc 139,89 3 valva vaginala kristeller,
dimensiune 90x35 mm, lungime 185 mm 8 buc foarfeca
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chirurgicala standard , varf ascutit/ascutit, dreapta, lungime
145 mm 1 buc foarfeca chirurgicala, cu varfuri ascutite,
dreapta, lungime=165 mm 1 buc foarfeca chirurgicala,
dreapta, cu varf bont-bont, lungime = 14 cm 1 buc foarfeca
chirurgicala dreapta , varf bont/bont , lungime 165mm 1 buc
pensa port-tampon gross, cu cremaliera, curba, lungime
200mm 2 buc pensa col pozzi dreapta, lungime 250 mm 2
buc foarfeca dreapta, delicata, varf bont, 145mm 2 buc
foarfeca cu insertii ultra dure de tungsten , varf bont, delicata
, dreapta , lungime 180mm 2 buc pensa scos fire lungime
100 mm 4 buc pensa scos fire lungime 120 mm 4 buc pensa
hunter.

35

Lampă examinare LED

buc.

4

1.932,77

Baza mobila Ø 53 cm • Roți antistatice cu frecare redusa, cu
frâna • Baza mobila rezistenta din fibra de sticla si cromat
LED de înalta performanța medicala pentru examinare și
proceduri. - LED de înalta performanța, 6.500 ° K - durata de
viața a lampii de pâna la 50.000 de ore - reduce semnificativ
caldura și pierderea de energie - dispozitiv de focalizare în
partea din față a capului de lumina - un braț special, flexibil și
lung, care poate fi pozitionat în toate direcțiile - mânerul
reostatului pentru reglarea infinit variabila a intensitații luminii.
• Distanța: 1000 mm - 800 mm - 600 mm - 400 mm - 200 mm
• Lux max: 15,000 - 20,000 - 30,000 - 45,000 - 55,000 • Cerc
de lumina max Ø: 340 mm - 270 mm - 215 mm - 155 mm - 90
mm • Cerc de lumina min Ø: 40 mm - 35 mm - 30 mm - 25
mm - 20 mm • Alimentare: 100-240V, 50-60 Hz.

Etaj – cabinete
medicale

24 luni

36

Lampă bactericidă cu
ultraviolete

buc.

5

3.680,00

Tipul dispozitivului: vopsita alb în câmp electrostatic; Prevazuta cu 4 tuburi generatoare de lumina UV-C (lungime
de unda 253,7nm); - Durata de viața a tuburilor UV pâna la

Parter – 1 buc.
laborator

24 luni

Etaj – 4 buc.
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reducerea luminii UV-C cu 15%: 18.000 ore; - Tip montare:
prindere pe stativ mobil; - Stativ special, cu baza de susținere
și cu greutate sporita pentru siguranță mărită; - Tuburile sunt
dotate cu protecție pentru a preveni împrastierea cioburilor în
cazul spargerii accidentale

cabinete medicale

Linie completă ELISA cu analizor cu chemiluminiscență.

Parter – laborator

24 luni

Etaj – cabinet
pediatrie

24 luni

Componența echipamentului:
1. Incubator și mixer pentru microplăci tip Elisa
Echipamentul trebuie să asigure incubarea (termostatarea) și
mixarea (agitarea) simultană a minim 2 microplăci tip Elisa
Posibilitatea reglării temperaturii și procesului de incubare
2. Cititor de microplăci tip Elisa
Dotat cu soft pentru transmiterea și memorarea datelor prin
computer
3. Spălător de microplăci tip Elisa
Dedicat pentru spălarea diferitelor microplăci sau stripuri: cu
fundul plat, în formă de U (rotund) sau în formă de V
Echipament automat, complet programabil, fără intervenția
utilizatorului

38

Masa consultație/
examinare sugari

buc.

1

1.450,00

Cadru din metal vopsit electrostatic ; Culoare: gri metalizat ;
2 blaturi din pal cu burete gros de
3cm: ; - blatul superior, cu saltea si pereti de protectie, cu
tapiterie din piele ecologica, diverse
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culori ; - blatul inferior, tip placa, cu tapiterie din piele
ecologica, diverse culori ; Structura
demontabila ; Dimensiuni: 90x60x80cm;
39

Masă examinare
ginecologică

buc.

1

22.000,00

Masă examinare/chirurgie ginecologică cu 3 motoare,
ajustabila electronic vertical 100 grade, orizontal 180 grade,
trendelenburg intre 0 si 25 grade si intre 90 si 180 la picioare.

Etaj – cabinet
obstetrică–
ginecologie

24 luni

40

Masă de lucru din inox cu
polițe sub masă

buc.

9

3.785,80

Masă cu poliță inferioara • dimensiuni 2000x700x850 mm •
realizat in imox AISI304 • picioare din inox 40x40mm
reglabile 5 bucati

Parter – laborator

24 luni

41

Masă de lucru din inox cu
rafturi deasupra mesei

buc.

2

5.715,00

Masa, cu 2 polite, cu plan de lucru ranforsat cu blat din PAL,
picioare reglabile, inox, inaltator la perete, dimensiune (LxlxH
mm): 2000x600x850

Parter – laborator

24 luni

42

Masă inox pentru
instrumentar medical

buc.

5

960,00

Structura cu 2 blaturi din otel inoxidabil; 4 roti pivotante din
plastic; Structura complet

Parter – laborator

24 luni

Dimensiuni: 1600x600x900, prevazuta cu role cu
frana,carcasa fiind din pal melaminat 18 mm cu usi
culisante.Sistemul de glisare este din aluminiu.

Parter – laborator

24 luni

Masa, cu o polita, cu plan de lucru ranforsat cu blat din PAL,
picioare reglabile, inox, dimensiune (LxlxH mm):
1400x600x850

Parter – laborator

24 luni

Parter – 2 buc.

24 luni

demontabila; Dimensiuni: 64x40x87cm;
43

Masă laborator pentru
depozitarea temporară a
fluidelor prelevate

buc.

1

3.500,00

44

Masă pentru pregătirea
prelevării probei

buc.

1

960,00

45

Masă-troliu aparatură

buc.

8

565,00

Structura din metal vospit electrostatic ; Culoare: alb sau
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argintiu ; 2 blaturi din metal ; 4 roti

laborator

pivotante din plastic ; Structura complet demontabila ;
Dimensiuni: 47x47x80cm;

Etaj – 6 buc.
cabinete medicale

46

Microscop binocular optic
digital

buc.

1

20.680,00

Standul microscopului Modern si ergonomic, fabricat din
aluminiu rezistent. Focalizarea rapida si fina in trepte de
0.002 mm, cu ajutorul rotitelor coaxiale. Tensiunea focalizarii
este reglabila, cu limitare de cursa. Capul microscopului
binocular. Echipat cu reglarea distantei interpupilare, intre 55
mm si 75 mm si cu compensarea dioptriei. Are capul inclinat
la 30° si rotativ la 360°. Sistemul de iluminare consta in sursa
de lumina X-LED. Luminozitatea se poate regla printr-o rotita
aflata la baza microscopului.

Parter – laborator

24 luni

47

Nebulizator dezinfecție

buc.

2

13.200,00

Aparat electric de nebulizare pentru dezinfectia de nivel inalt
a suprafetelor si aerului.Volum intre 50-1000 metri cubi.Usor
de manevrat si folosit.Functionare automata. Prezinta
capacitatea de a nebuliza cu dezinfectant toate suprafetele si
echipamentele aflate in incapere,inclusiv suprafetele si
zonele greu accesibile . Aparatul dezvolta putere de
pulverizare mare de 80 m/s la 22.000 rpm iar particulele
pulverizate sunt foarte (5 microni) fine si uscate,pentru a nu fi
necesara protejarea sau acoperirea echipamentelor si
aparaturii aflate in incapere. Pulverizeaza produsul
dezinfectant sub forma unei ceti uscate, fara sa produca
umezeala care ar putea afecta echipamentele si aparatura
medicala ,inclusiv cele electrice. Usor de programat ,in
functie de suprafata ce urmeaza a fi tratata. Functioneaza
automat dupa ce a fost programat in prealabil fara a fi
necesara prezenta personalului in incinta respectiva-fara

Etaj – 1 buc.
cabinet pediatrie și
1 buc. cabinete
medicină internă,
chirurgie generală
și obstetricăginecologie

24 luni
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prezenta umana in timpul procesului de nebulizare.
48

Negatoscop filme
radiologice

buc.

2

2.233,41

Negatoscop pentru citire filme radiologice medicale: Vizualizare simultana a patru filme radiologice de maxim 35 x
43 cm - Dimensiune ecran vizualizare: 144 x 43 cm - Reglaj
intensitate luminoasa in trepte - Posibilitate montare pe masa
sau pe perete.

Etaj – 1 buc.
cabinet pediatrie și
1 buc. cabinet
chirurgie generală

24 luni

49

Oscilometru

buc.

1

1.625,19

Carcasa din otel cromat. Dimensiuni: 144 x 45 mm. Diametrul
scalei: 45 mm. Domeniul de masurare: 0 - 300 mmHg
Presiunea maxima: 350 mmHg

Etaj – cabinet
medicină internă

24 luni

Eroarea maxima: +/- 3 mmHg
50

Pat spitalizare de zi

buc.

6

3.200,00

Structura: a) Structura din otel vopsita in camp electrostatic
b) Ajustare manuala a sectiunii pentru spate c) 2 sectiuni d)
Tabliile de la cap si picioare din polipropilena detasabile prin
ridicare e) Elemente de protectie la colturi f) Orificii pentru
stativul de perfuzie pentru toate colturile patului g) Roti Ø100
mm din care 2 prevazute cu frana h) Dimensiuni externe :
210 x 99 x h 50 cm i) Dimensiune platforma saltea : 195 x 85
cm j) Sarcina utila maxima: 180 Kg Reglaje: h) Sectiune
spate reglabila mecanic : 70 grade i) Inaltime (fara saltea)
fixa : 50 cm Accesorii incluse : f) Suport perfuzii cu reglaj pe
inaltime g) Saltea din spuma cu grosimea de 12 cm

Etaj – cabinete
medicale

24 luni

51

PH-metru digital

buc.

1

2.004,78

Resolutie pH: 0 to 14 ±0.02 0.01 mV: ±1999 ±1 1 Tª (ºC): 0 to
99.9 ±0.5 0.1 Impedanta: 1 x 1012 Ohm.

Parter – laborator

24 luni

52

Set pipete automate

buc.

2

2.580,00

Setul conține 4 pipete autoclavabile automate de diferite
dimensiuni: Pipeta autoclavabila F2 0,2-2 µl, Pipeta

Parter – laborator

24 luni
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autoclavabila F2 2-20 µl, Pipeta autoclavabila F2 10-100 µl,
Pipeta autoclavabila F2 100-1000 µl
53

Reflector cu picior

buc.

5

1.275,63

Lampa de examinare (reflector) cu picior, stativ mobil cu 5
roti si brat articulat, iluminare cu halogen si filtru UV pentru
lumina rece, asigura o iluminare uniforma a campului
operator cu intensitate de 48 000 Lux la distanta de 50 cm.,
temp de culoare 3000K. Lumina: bec halogen rece-lumina 12
V / 50 W, 10 ° Intewnsitate : aprox. 48.000 Lux / 500 mm.
Dimensiunea campului luminos: Ø 90/180 mm la 500 / 1.000
mm. Temperatura de culoare: aprox. 3.000 Kelvin. Speranta
de viata: aprox. 3.000 h (bec). Metoda de schimb : de la
capul lampii. Alimentare: 230 V, 50 - 60 Hz Raza de lucru:
aprox. 800 mm. Dimmer: Ø 18, L 35 mm. Înaltime Roller de
baza : aprox. 1.070 mm. Roller de baza din otel, vopsit în alb.
Diametru de baza: aprox. 635 mm. Roti: 50 mm rotile duble
(2 x antistatice cu frana, normale 3x)

Etaj – cabinete
medicale

24 luni

54

Scaun de recoltare

buc.

1

5.700,00

Scaun mobil cu 3 secțiuni prevăzut cu 4 roți cu frâne, cu 2
motoare.

Parter – laborator

24 luni

Parter – 2 buc.
laborator

24 luni

Suprafață pentru pacient din material rezistent la apă.
Trendelemburg
Capacitate de încărcare – min. 220 kg
Greutate max – 80 kg
55

Scaun medic

buc.

8

485,00

Baza din plastic, 5 roți pivotante, diametru 56 cm, reglabil pe
înalțime cu mecanism de ridicare hidrulic, de la 45 cm la 58
cm, cu sistem de autoblocare. Spătar și șezut tapițate cu
piele ecologică, diametru șezut 35 cm.

Etaj – 6 buc.
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cabinete medicale
56

Scaun rotativ de lucru tip
laborator cu spătar

buc.

6

485,00

Baza din plastic, 5 roți pivotante, diametru 56 cm, reglabil pe
înalțime cu mecanism de ridicare hidrulic, de la 45 cm la 58
cm, cu sistem de autoblocare. Spătar și șezut tapițate cu
piele ecologică, diametru șezut 35 cm.

Parter – laborator

24 luni

57

Scaun rotativ de lucru tip
laborator fără spătar

buc.

4

175,00

Baza din plastic, 5 roți pivotante, diametru 56 cm, reglabil pe
înalțime cu mecanism de ridicare hidrulic, de la 45 cm la 58
cm, cu sistem de autoblocare.

Parter – laborator

24 luni

58

Sistem de determinare a
VSH

buc.

1

12.501,00

Analizor automat pentru citirea vitezei de sedimentare a
sângelui VSH, cu următoarele caracteristici:

Parter – laborator

24 luni

Capacitate analitică: minim 50 probe/oră
Compatibil cu tuburile standard de hematologie de 13x75 mm
Sistem de control cinetic cu verificarea linearității testului
Sistem de introducere ID pacient tastatură sau cod de bare
Corectarea temperaturii: automat la 18ºC
Imprimantă termică încorporată
Posibilitatea de conectare cu softul de laborator
59

Spirometru

buc.

2

14.892,00

Spirometru contine modul Rocc contine seringa de calibrare
contine imprimanta termica contine ecran LCD și tastatura
usor de folosit

Etaj – 1 buc.
cabinet pediatrie și
1 buc. cabinet
medicină internă

24 luni

60

Sterilizator

buc.

1

9.900,00

Timpul minim cerut de autoclav pentru a fi pregatit de folosire

Parter – laborator

24 luni
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dupa ce a fost conectat la curent este de 5 minute.
Temperatura maxima a ciclului de sterilizare de 134 ºC este
de 137 ºC Meniu in limba romana. CARACTERISTICI
TEHNICE: Voltaj Nominal: 220-240V; 50/60 Hz; 10A
Dimensiuni ale camerei: 247 x 350 mm Disjunctor: F16A /
400V Potenta Nominala: 2200VA Temperatura de sterilizare:
121 ºC / 134 ºC Capacitatea depozitului de apa distilata: 2,5
L aprox. Temperatura de operare: 5 ºC / 40 ºC Umiditate
relativa de operare: Max. 80%, nono condensata Dimensiuni
externe: 480 x 455 x 600 mm Greutate Neta: 47 Kg Nivel
Max. de zgomot: <70 dB Presiune atmosferica de operare:
76 / 106 kPa COMPONENTE: Depozit apa distilata Ecran
LCD Imprimanta Panou de control Switch principal Cheie
pentru scurgere de apa distilata si folosita Port USB Valva de
siguranta Grilaj de ventilare Sistem de blocare Cablu de
alimentare Eticheta ACCESORII INCLUSE: Sterilizator 3 tavi
de instrumente Baza pentru tavi Maner pentru extragerea
tavilor Ustensila de reglare a usii 2 Furtune de scurgere
Garnitura pentru usa
61

Sursă de oxigenoterapie

buc.

5

1.585,00

62

Tensiometru electronic
automat

buc.

4

342,00

Set complet de oxigenoterapie 5 l ce contine: butelie 5 l,
reductor de presiune, umidificator, set furtune și mască
facială

Etaj – cabinete
medicale

24 luni

Validat clinic -Indicator de batai neregulate ale inimii-IHB Indicator de clasificare a valorilor tensiunii arteriale conform
Organizatiei Mondiale a Sanatatii-WHO -Automat -Montarea
mansetei la brat -Metoda de masurare: oscilometrica Display:mare, digital LCD, 3 linii -Afisare simultana a tensiunii
si pulsului -Interval de masurare: 20 ~ 280mmHg (presiunea)
/ 40 ~ 200puls/minut -Acuratete: 3mmHg / 2% (presiune) /

Etaj – cabinete
medicale

24 luni
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5% puls -Presurizare/depresurizare automata cu micropompa
si valva -Alimentare: 4 baterii alcaline AA (R6P) x1,5V(minim
200 masuratori) -Memorie: 126 de memorii (varianta PC) Dimensiuni: 66x163x111mm/340g -Varianta PC se cupleaza
la computer prin port RS 232C standard -Indicator de
clasificare a valorilor tensiunii arteriale -Indicator de batai
neregulate ale inimii -Functie de oprire automata
63

Termostat (cu
temperatură reglabilă)

buc.

1

6.435,00

64

Trusă traheostomie şi
canule

buc.

2

695,19

Termostat cu temperatura reglabila la 52 grade Celsius
volum: 55 litri - gama de temperature TAMB+7.5……..100
grade Celsius - uniformitate la 37 grade Cesius =0,3 grade
Celsius - dimensiuni interne 400x340x400 mm - dimensiuni
exterioare 550x527x698 mm - vopsit cu vopsea epoxidica
ISOCIDE, antimicrobiana - incarcare maxima pe raft 15 kg ventilatie fortata a aerului - controler electronic programabil
PID - timer 0000 – 9999 secunde ; nelimitat cu optiunea
software VOYAGER - afisaj electronic dublu 1/10 grade
Celsius - afiseaza simultan temperature actuala si cea setata
- termostat de siguranta independent pentru
supratemperatura.

Parter – laborator

24 luni

Este confectionata din PVC medical (material dur), se poate
folosi imediat dupa operatia de traheostomie/laringectomie
partiala sau totala. Nu este fenestrata.

Etaj – 1 buc.
cabinet pediatrie și
1 buc. cabinet
medicină internă

24 luni

Setul contine o canula traheala externa, 2 canule traheale
interne, o valva de vorbire, un capac tuse (sau pt dus – are
capul in jos, pentru a nu permite intrarea apei in gaura
canulei), un adaptor de 15 mm (pentru situatiile de respiratie
prin ventilare) si o bentita de fixare.
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Videocolposcop
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1

Preț unitar
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Descriere specificații tehnice

52.659,86

Colposcop optic pentru examinări ginecologice cu diagnosticare
rapidă și precisă, dotat cu:

Destinație

Garanție
cuprinsă în
oferta din
model 6

Braţ pantografic cu poziţionare liberă şi ajustare a înălţimii, care
să permită o plajă mai largă de mișcări
Tub binocular înclinat la 45°
Lentilă obiectiv cu f=300 mm
Distanţa de lucru 300 mm
Magnificare cu minim 3 trepte
Nivele de zoom diferite: privire de ansamblu la amplificare mai
mică şi detalii clare la amplificare mai mare
Sursa de lumină cu filtru verde
Sursa de lumină LED de intensitate ridicată, cu culoare lumină
constantă şi intensitate reglabilă
Cameră video HD/full HD cu conexiune HDMI
Stand mobil

Etaj – cabinet
obstetrică–
ginecologie

24 luni

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Nr. 6067 din 18.05.2022

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea Studiului de
oportunitate aprobat în cadrul proiectului ”Extindere, reabilitare, modernizare și dotare
Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orășenesc Târgu Bujor”
Proiectul „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al
Spitalului Orășenesc Târgu Bujor” este în curs de implementare în cadrul POR 2014-2020,
Axa prioritară 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.
Anterior semnării Contractului de finanțare nr. 4285/20.05.2019, Consiliul Județean Galați a
depus o cerere de finanțare, printre documentele aferente cererii aflându-se și un Studiu de
oportunitate, în cadrul căruia sunt incluse echipamentele și dotările medicale ce vor fi
achiziționate în cadrul proiectului, dar și caracteristicile acestora.
Caracteristicile echipamentelor și dotărilor medicale sunt conform ofertelor care existau la
nivelul anului 2017, anterior depunerii cererii de finanțare în anul 2018. Procedura de achiziție
a echipamentelor și dotărilor va demara în anul 2022. Pentru demararea acestei proceduri
este necesară întocmirea unui Caiet de sarcini care cuprinde echipamentele și dotările și
caracteristicile acestora.
Având în vedere vechimea de 5 ani a ofertelor care au stat la baza întocmirii Studiului de
oportunitate, unele dintre echipamentele medicale nu se mai furnizează fiind înlocuite de
modele mai noi cu caracteristici actualizate. În anul 2022 au fost actualizate ofertele pentru
echipamentele medicale, ceea ce înseamnă și o modificare a Studiului de oportunitate prin
includerea acestor actualizări ale caracteristicilor.
Pentru depunerea Cererii de finanțare, Studiul de oportunitate a fost aprobat prin hotărârea
Consiliului Județean Galați nr. 116 din 31 mai 2018, motiv pentru care este necesară
aprobarea unei noi hotărâri prin care să se modifice studiul menționat. Modificarea Studiului
de oportunitate nu presupune modificări ale prețurilor echipamentelor și dotărilor medicale și
nici a bugetului alocat pentru achiziția lor.
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi
avizul Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 2 ale Consiliului Judeţean Galaţi.
Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma
prezentată.

PREŞEDINTE,
COSTEL FOTEA
Tudor Florin
1 ex./05.05.2022

Director Executiv –
Camelia Epure

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Direcţiile din aparatul de specialitate
Nr. 6067 din 18.05.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea Studiului de
oportunitate aprobat în cadrul proiectului ”Extindere, reabilitare, modernizare și dotare
Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orășenesc Târgu Bujor”
Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de
hotărâre, scopul urmărit fiind modificarea Studiul de oportunitate aprobat în cadrul proiectului
”Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului
Orășenesc Târgu Bujor” prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 116 din 31 mai 2018.
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază Contractul de finanțare nr. 4285/20.05.2019
încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, Agenția pentru
Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud - Est și UAT Județul Galați și Hotărârea
Consiliului Județean Galați nr. 116 din 31 mai 2018.
Consiliul Județean Galați, în exercitarea atribuțiilor privind dezvoltarea economico-socială a
județului asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor publice de interes județean privind sănătatea, precum și dezvoltarea
economico-socială a județului conform prevederilor art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. c) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
În consecinţă, proiectul de hotărâre privind modificarea Studiului de oportunitate aprobat în
cadrul proiectului ”Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de
Specialitate al Spitalului Orășenesc Târgu Bujor” întrunește condiţiile de legalitate.
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