
Reabilitarea, reamenajarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului 
integrat al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc



PREZENTARE GENERALĂ

Obiectivul proiectului

• Proiectul “Reabilitarea, reamenajarea,
modernizarea și dotarea ambulatoriului
integrat al Spitalului Județean de Urgență
Miercurea Ciuc” are drept scop reabilitarea și
dotarea cu echipamente medicale
performante a 14 secții ambulatorii ale
spitalului

Secțiile ambulatorii incluse în proiect

Urologie;
Chirurgie generală;
Medicină internă;
Cardiologie;
Obstetrică – ginecologie;
Ortopedie şi traumatologie;
Pediatrie;
Neurologie;
Gastroenterologie;
Dermatovenerologie;
Psihiatrie;
Oftalmologie;
ORL cu compartiment radiologie;
Recuperare, medicină fizică şi 

balneologie.



Bugetul Proiectului

• valoarea proiectului :  6.919.212,72 lei

din care: 

• contribuția Consiliului Județean Harghita: 208.830,83 lei

• asistență financiară nerambursabilă solicitată: 5.376.737,17 lei

• TVA: 1.333.644,72 lei  

• durata implementării proiectului este de 12 
luni

• termen de finalizare: 03.08.2011

Sursele de finanțare ale proiectului

Proiectul a fost depus la data de 19.07.2009 în cadrul Programului
Operațional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 3. - Îmbunătățirea
infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.1. Reabilitarea,
modernizarea, echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate, Agenției
pentru Dezvoltare Regională Centru.
Proiectul a fost evaluat favorabil, astfel a devenit posibilă semnarea
contractului de finanțare nerambursabilă.



Scopul acestui proiect este reabilitarea și reamenajarea a 14 secții ambulatorii din 
cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc. Pe lângă reabilitarea 
cabinetelor medicale, este inclusă în proiect reamenajarea sălilor de așteptare a 
grupurilor sanitare și a coridoarelor. Ambulatoriile vor fi reabilitate în așa fel încât 
acestea să respecte cerințele pentru obținerea autorizației sanitare de funcționare.

Din această investiție mai face parte Instalarea unui sistem de management de 
ordonare și dirijare a clienților.

Proiectul include dotarea ambulatoriilor cu 83 de echipamente medicale 
performante, mic instrumentar medical, precum și dotarea cabinetelor și a sălilor de 
așteptare cu mobilier.

Scopul proiectului 



- compartimentarea ambulatoriilor;
- amenajarea sălilor de așteptare;
- amenajarea unor rampe pentru persoane cu dizabilități;
- termoizolarea ambulatoriilor din clădirea principală; 
- înlocuirea tâmplăriei exterioare și a ușilor interioare;
- pardoseli lavabile;
- reorganizarea grupurilor sanitare;
- reparații la instalații electrice;
- reparații la pardoseli din gresie și la placaje din plăci de faianță.

Lucrările incluse în proiect 



Dotarea ambulatoriilor

1. CABINET UROLOGIE

1. Negatoscop 
2. Defibrilator portabil ergonomic pentru ambulatoriu
3. Trusă de urgență pentru resuscitare cu butelie de oxigen
4. Aspirator portabil chirurgical
5. Uretrocistoscop flexibil cu accesorii
6. Ecograf 3D
7. Sursă de oxigen portabil

2. CABINET CHIRURGIE GENERALĂ
1. Ecograf 3D
2. Negatoscop 
3. Aspirator portabil chirurgical 
4. Sursă de oxigen portabil 

3. CABINET INTERNE

1. Doppler vascular 
2. Ecograf Doppler color 
3. Electrocardiograf portabil cu acumulatori
4. Spirometru
5. Negatoscop 

4. CABINET CARDIOLOGIE

1. Electrograf cu anexe pentru înregistrări fonomecanice-cardiografice şi de puls 
carotidian 

2. Ecocardiograf  3D şi Doppler pulsativ continuu şi color, transducer echo abdominal 
şi esofagian

3. Defibrilator bifazic cu monitor color
4. Negatoscop 
5. Doppler vascular 
6. Aparat de monitorizare EKG+TA ambulatoriu



Dotarea ambulatoriilor

5. OBSTRETICĂ-GINECOLOGIE
1. Scaun ginecologic cu colposcop şi histeroscop
2. Masă ginecologică
3. Trusă ginecologică
4. Negatoscop 
5. Electrocauter
6. Colposcop

6. ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE
1. Negatoscop
2. Trusă de prim ajutor  
3. Unitate centrală de comandă CORE
4. Motor oscilant pentru tăierea gipsului cu protecție
5. Aparat RMN  OSTEOARTICULAR 

7. PEDIATRIE
1. Ecograf Doppler 
2. Aparat monitorizare EKG portabil 
3. Electrocardiograf portabil cu acumulatori
4. Negatoscop
5. Sursă de oxigen portabil – concentrator de oxigen 
6. Aspirator portabil chirurgical

8. NEUROLOGIE
1. Electroencefalograf 
2. Electrocardiograf portabil 
3. Electromiograf
4. Ecograf 3D 
5. Negatoscop 
6. Sursă de oxigen portabil 
7. Oftalmoscop cu lentile de corecție
8. Diapazoane pentru explorarea sensibilității profunde
9. Trusă de abeslanguri pentru examinarea reflexelor de fund de gât



Dotarea ambulatoriilor

9. GASTROENTEROLOGIE
1. Trusă de urgență pentru resuscitare
2. Defribilator bifazic  
3. Sistem de videoendoscopie 
4. Ecograf 3D 
5. Aparat de monitorizare EKG+TA ambulatoriu
6. Negatoscop 
7. Linie dezinfecție aparatură optică

10. DERMATOVENERICE
1. Negatoscop 
2. Cabină PUVA
3. Sursă de oxigen portabil 
4. Electrocauter
5. Trusă de urgență pentru resuscitare
6. Defribilator portabil 

11. OFTAMOLOGIE
1. Trusă de lentile oftalmologice 
2. Refractometru
3. Oftalmoscop 
4. Optopol 
5. Biomicroscop
6. Aparat pentru evaluare vizuală la distanță şi aproape
7. Freză pentru extras corpi străini şi pentru polisat corneea 

8. Combină oftalmologică CO2 



Dotarea ambulatoriilor

12. ORL

1. Scaun examinare ORL (2 buc)

2. Negatoscop 

3. Trusă de urgență pentru resuscitare

4. Nasofaringolaringoscop

5. Unitate de lucru pentru consultaţii şi tratament

6. Endoscop flexibil

13. FIZIOTERAPIE

1. Negatoscop 

2. Aparat de electroterapie

3. Aparat  pentru terapie cu ultrasunete

4. Aparat pentru magnetoterapie

5. Aparat terapie cu laser

6. Aparat de terapie cu programe prestabilite pentru fizioterapie şi 
medicină sportivă 

7. Trusă de urgență pentru resuscitare










