
 

        

 

 

DESCRIERE PROIECT 

„REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE AMBULATORIUL 

SPITALULUI ORASENESC BOLINTIN-VALE, Cod SMIS 125464” 

 

POR 8.1.A – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale 

Titlul proiectului: REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE 

AMBULATORIUL SPITALULUI ORASENESC BOLINTIN-VALE 

Numele beneficiarului: ORAȘ BOLINTIN-VALE 

Numele programului: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – 

Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale/ Prioritatea de investiții 8.1.A – Ambulatorii 

Numele Autorității de Management: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației  

Numele Organismului Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia 

(ADR Sud-Muntenia) 

Valoarea totală a proiectului: 12.898.950,56 Lei 

Valoarea finanțării nerambursabile:  10.699.845,09 Lei, din care : 

     -  valoare nerambursabilă FEDR 7.489.891,56 Lei; 

     -  valoare nerambursabilă din bugetul național: 2.995.956,63 Lei; 

Durata de derulare a proiectului: 80 de luni 

ORAȘUL BOLINTIN–VALE anunță începerea proiectului „REABILITARE, 

MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE AMBULATORIUL SPITALULUI 

ORASENESC BOLINTIN-VALE, Cod SMIS 125464”, contract de finanțare 4899/07.11.2019 

ce va fi derulat în Orașul Bolintin-Vale, județul Giurgiu. 

 Obiectivul general este cresterea accesibililitații serviciilor medicale pentru locuitorii 

din orasul Bolintin-Vale, inclusiv populația din zonele urbane marginalizate. 

 Accesul echitabil la servicii esențiale este unul dintre principiile de bază alături de 

principiile cost-eficacitate, fundamentare pe dovezi, optimizarea serviciilor de sănătate, cu 

accent pe serviciile și intervențiile cu caracter preventiv, descentralizare, parteneriat cu toți 

actorii ce pot contribui la îmbunatațirea stării de sănătate. Pentru respectarea uneia dintre 

valorile ce stau la baza politicii naționale în sanatate, respectiv echitatea, însemnând creșterea 

accesului la serviciile de sănătate de bază pentru toți, în special pentru cei vulnerabili și  

 



 

        

 

 

dezavantajați, a fost elaborat acest proiect. Prin dechiderea unor secții ale Ambulatoriului 

Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale relevante pentru tipologia bolilor întâlnite în comunitațile 

dezavantajate, inclusiv cele de romi, se va asigura accesul la aceste servicii, Ambulatoriul fiind 

pe teritoriul UAT Bolintin-Vale. 

 Astfel, prin îmbunatațirea infrastructurii se va asigura spațiul necesar și adecvat 

dezvoltării secțiilor medicale existente și organizării altora noi, în conformitate cu nevoile 

cetățenilor din Bolintin-Vale, inclusiv ale celor dezavantajați și cu rolul pe care ambulatoriile 

trebuie sa îl îndeplineasca la nivelul sistemului de sănătate publică în România. 

  

Obiectivele specifice ale proiectului 

1. Obiectivul specific 1 este îmbunatațirea infrastructurii ambulatoriului Spitalului Orașenesc 

Bolintin-Vale. 

 Ca și în cazul altor UAT-uri din țară, asistență medicală ambulatorie de specialitate din 

Bolintin-Vale este insuficient dezvoltată și presupune în general liste lungi de așteptare sau 

costuri suplimentare, directe sau/si indirecte, pentru pacienți, pe care mulți, mai ales populația 

din mediul rural sau anumite grupuri vulnerabile nu și le permit. Acest lucru contribuie la o 

sub-utilizare aparentă a asistenței medicale primare și a asistenței medicale spitalicești la nivel 

național. 

 În prezent, spațiul din cele două corpuri care sunt supuse intervenției acestui proiect este 

insuficient și inadecvat pentru funcționarea serviciilor medicale la un standard de calitate egal 

cu cele din comunitățile dezvoltate. De asemenea, nu este posibilă funcționarea unor secții care 

să adreseze patologie specifică comunităților dezavantajate, așa cum sunt surprinse în  statistici. 

 Prin proiect, se vor reabilita și extinde cele 2 corpuri care sunt supuse intervenției 

proiectului, asigurându-se astfel spațiul necesar pentru desfășurarea asistenței medicale 

ambulatorie de specialitate. 

 Acest obiectiv specific va contribui la îndeplinirea obiectivului general al proiectului 

Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Ambulatoriu Spitalului Orașenesc Bolintin-Vale. 

2. Obiectivul specific 2 este dezvoltarea serviciilor Ambulatoriului Spitalului Orasenesc 

Bolintin-Vale pentru cresterea ponderii afecțiunilor rezolvate în ambulatoriul de specialitate. 

  

 

  



 

        

 

 Ca și la nivel național, ambulatoriul trebuie să dețină o pondere mult mai importantă în 

oferirea de servicii medicale de specialitate și să constituie un filtru eficace în reducerea 

spitalizărilor evitabile, conform cu viziunea în domeniul sanatații pentru perioada 2014-2020. 

 Proiectul include măsuri de modernizarea celor 2 corpuri supuse intervenției astfel încât 

să poata fi asigurată asistența medicală ambulatorie specialitate, dezvoltându-se specialitațile 

existente si înfiinþându-se si alte noi, astfel încât sa raspunda nevilor locale, 

incluse și în prioritățile stabilite la nivel regional. 

 Acest obiectiv specific va contribui la îndeplinirea obiectivului general al proiectului 

Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Ambulatoriu Spitalului Orașenesc Bolintin-Vale. 

3. Obiectivul specific 3 este creșterea calitații serviciilor medicale furnizate în Ambulatoriul 

Spitalului Orasenesc Bolintin-Vale printr-o dotare corespunzătoare. 

 În prezent, echipamentul medical existent nu este suficient pentru asigurarea asistenței 

medicale adecvate într-un timp scurt. De asemenea, pentru secțiile nou înființate este necesară 

aparatura de specialitate care sa faca posibilă realizarea unui act medical conform cu 

standardelor în vigoare. 

 Acest obiectiv specific va contribui la îndeplinirea obiectivului general al proiectului 

Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriul Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale. 

 Ambulatoriul este integrat Spitalului Orasenesc Bolintin-Vale, spital local general, cu 

clasificare Gr. IV, pavilionar, pentru pacienți acuți, cu 168 paturi pentru spitalizare continuă, 

15 paturi spitalizare de zi, laboratoare analize, imagistică, anatomie patologică; dispensar TBC, 

4 secții clinice de baza: chirurgie, obstetrică-ginecologie, pediatrie, medicină internă, 

compartimente ATI, nou-nascuți, cardiologie, oncologie medicala; cabinet specialități 

complementare: neurologie, ortopedie, diabet-nutriție, dermato-venerologie, urologie, planning 

familial. Spitalul a fost evaluat în decembrie 2011, cu acreditare ANMCS ciclul I, printre 

primele în țara și evaluat pentru acreditarea ANMCS ciclul II. Județul Giurgiu, în care este 

amplasat Amblatoriul Spitalului Orasenesc Bolintin-Vale are un numar redus de servicii 

ambulatorii contractate cu CASJ, fiind sub media națională, în al patrulea sfert.  

 Ambulatoriul integrat al Spitalulului Orășenesc Bolintin-Vale prin poziția sa geografică, 

deservește jumătatea de nord a județului Giurgiu, un teritoriu în suprafață de 92400 ha, pentru 

o populație de cca 92.000 locuitori care se adresează unității sanitare constant, inclusiv pentru 

patologie ambulatorie, unii fiind fidelizați. 

 În plus față de populația orașului Bolintin-Vale, beneficiază de asistență medicală 

ambulatorie de specialitate și populația din unitățile administrativ-teritoriale învecinate,  

 

 



 

        

 

aproximativ 83.000 locuitori din localitați precum Bolintin Deal, Mihai Voda, Ulmi, Floresti-

Stoenesti, Găiseni, Roata de Jos, Vânatorii Mari, Buturugeni, Clejani, Cosoba, Bucsani, 

Crevedia Mare, Grădinari, Mârșa, Joița-Bâcu, Sabareni, Ograzeni, Stoenești, Schitu. De 

asemenea, au fost înregistrate solicitari de asistență medicală ambulatorie de specialitate de la 

persoane cu domiciului în Bucuresti zona vest sector 6 sau județul Ilfov: cca 22 250 locuitori 

din localitățile Ciorogârla 5400, Chitila 12 200, Dragomiresti Vale 4400; jud. Dâmbovița- cca 

21 230 locuitori din: Cojasca 7300, Corbii Mari 8357, Lungulețu 2214 si alte judete, conform 

datelor SIUI. 

 Pe amplasamentul studiat, având o suprafață de 5703 mp se află 4 corpuri de clădire, 

dintre care 2 fac obiectul prezentului proiect, C1 - Policlinica (331 mp) si C2- Laboratoare (127 

mp).  Prin prezentul proiect, în cadrul clădirilor vor exista urmatoarele funcțiuni medicale: 

CORP C1- existent: cabinete medicale: chirurgie generala, cardiologie, ORL, oftalmologie; 

funcțiuni administrative, funcțiuni utilitare: vestiare personal medical, inclusiv grupuri sanitare, 

vestiar personal îngrijitori, depozit materiale sanitare, sali de asteptare, grupuri sanitare pacienți 

(copii) si însoțitori (adulți) la pediatrie dintre care unul adaptat pentru acces persoane cu 

handicap, amplasat la parter, configurat si dotat.  

 Secțiile ORL, Oftalmologie si Psihologie si psihiatrie nu exista în prezent în cadrul 

Ambulatoriului.  

CORP C1 - extindere: funcțiuni medicale - cabinete medicale - ortopedie traumatologie, 

inclusiv camera de tratamente, dermato-venerologie, neurologie, pediatrie, medicina interna, 

urologie, planificare familiala, diabet zaharat si nutriție, oncologie, inclusiv camera de 

tratamente si grup sanitar propriu, medicina interna, obstetrica ginecologie, Psihologie si 

psihiatrie, Laborator de analize medicale; Recoltare si primire probe biologice, Bacteriologie 

BK, Bacteriologie clinica, Hematologie, Biochimie, Imunologie, Hemostaza etc; Imagistica: 

RMN, RX grafie, Mamografie, Cabinet medici radiologi, sterilizare; funcțiuni administrative: 

birou sef de laborator; funcțiuni utilitare: grupuri sanitare pacienți separate pe sexe, inclusiv un 

grup sanitar pentru handicapați, amplasat la parter, configurat si dotat, scara de acces la etaj 

configurată pentru accesibilitatea persoanelor cu handicap (mâna curenta pe ambele parți ale 

scării, montare elemente de marcare vizuala a treptelor, montare de suprafețe de avertizare 

tactilo-vizuale la începutul si la sfârsitul rampei de scara, etc.), cât si conform normativului 

NP021-1997 privind proiectarea de dispensare si policlinici pe baza exigențelor de performanța, 

un lift interior prevazut prin proiect pentru accesibilitatea persoanelor cu handicap 

(dimensionat, configurat si accesorizat pentru utilizarea de catre o persoana imobilizata în scaun 

 

 



 

        

 

rulant si un însoțitor) care face legătura între cele 2 niveluri ale cladirii, semnalizat cu 

simbolurile consacrate, holuri de acces, holuri de distribuție configurate pentru accesibilitatea 

persoanelor cu handicap (lațime, înalțime, accese, buzunare de asteptare si întoarcere), 

depozitare materiale sanitare, depozitare material de curațenie, săli de asteptare, spații anexa 

RMN si RX grafie, vestiar personal, laborator de analize medicale, vestiare pacienți RMN, RX 

grafie si Mamografie, camera tehnica pentru centrala termica si alte instalaþii, camere 

depozitare deseuri separate pentru cele medicale si pentru cele menajere, TEG.CORP C2 – 

existent si extindere: cabinet TBC, Camera recoltare sputa; funcțiuni utilitare: - grupuri sanitare 

pacienți separate pe sexe, dintre care unul adaptat pentru utilizare de catre pacienți cu handicap, 

amplasat la parter, hol de acces, holuri de distribuție configurate pentru accesibilitatea 

persoanelor cu handicap (laþime, înalțime, accese, buzunare de asteptare si întoarcere, etc.), 

depozitare materiale sanitare, depozitare materiale de curățenie, sala de asteptare, spațiu anexa 

RX grafie, vestiar personal medical, vestiare pacienți RX grafie, camera tehnică pentru centrală 

termica si alte instalații. Amenajari exterioare: apa (rece) - racorduri la corpurile de cladire, 

canalizare – pluviale incinta si racorduri la corpurile de cladire, gaze - racorduri la corpurile de 

cladire, electric – curenþi tari (iluminat în incinta si racorduri la corpurile de cladire). Vor fi 

prevazute dotari precum: cosuri de gunoi si stâlpi de iluminat cu panouri fotovoltaice.  

 Accesibilitatea persoanelor cu handicap se va asigura prin rampe configurate conform 

prevederilor normativului NP 051 – 2012, inclusiv cu suprafețe de avertizare tactilo-vizuala. 

 De asemenea, este prevăzută amenajarea de spații verzi, alei pietonale și parcare. 

 Lucrarile principale pentru construcțiile existente sunt: 

 Desfaceri de elemente de construcție; Reabilitarea termica a anvelopantei, înlocuirea 

tâmplariei interioare si exterioare, reabilitarea finisajelor interioare, lucrari de 

recompartimentare necesare adaptarii spațiilor interioare la cerințele funcționale actuale, 

modernizarea instalațiilor existente, lucrari de asigurare a accesibilitații persoanelor cu 

handicap. Din punct de vedere al eficienței energetice, prin aplicarea soluțiilor tehnice se va 

realiza o economie de energie totala de 45,82 MWh/an reprezentând 79,82 % din consumul 

inițial. 

 Lucrările principale sunt: construirea structurii de rezistență, realizarea închiderilor si a 

compartimentarilor interioare, montarea instalațiilor interioare si exterioare, montarea 

tâmplariei interioare si exterioare, realizarea finisajelor interioare si exterioare, lucrari de 

asigurare a accesibilitaþii persoanelor cu handicap. Agentul termic pentru încalzire va fi 

furnizat de câte o centrala termica proprie pentru fiecare cladire, complet automatizata. Centrala 

se va amplasa în cladire, în spațiul tehnic amenajat pentru aceasta destinație, în conformitate cu 

prevederile Normativelor P118-99, I13-02. Climatizarea aerului se va realiza prin intermediul 



 

        

 

aparatelor de climatizare aer, cu funcționare în detenta directa, cu agent frigorific R410A, 

compuse din sisteme tip multisplit cu mai multe unitaþi interioare de tip caseta cu refulare pe 

patru direcții si aspirație pe mijloc. Pentru asigurarea aportului de aer proaspat necesar sunt 

prevazute recuperatoare de caldura pentru aer proaspat, cu debite între 500 si 1000 mc/h. 

Echipamentele vor fi montate deasupra plafonului fals si vor fi echipate cu schimbatoare de 

caldura în placi, ventilatoare de introducere si de evacuare aer, filtre aer etc. Sistemul de detecție 

si alarmare la incendiu s-a proiectat în conformitate cu prevederile standardelor si normativelor 

în vigoare pentru detecþia si alarmarea rapida a începuturilor de incendiu.  

 Proiectul cuprinde si sistem de supraveghere video. Sistemul NVR (NETWORK 

VIDEO RECORDER) prevazut este un sistem de înregistrare si redare digitala a imaginilor si 

o serie de camere video color amplasate în locurile care necesita supraveghere (interior, 

exterior). Înregistrarea imaginilor va fi realizata pe HDD-urile sistemului într-un format 

proprietar permiþând accesarea acestora în orice moment (chiar si atunci când sistemul este în 

modul de înregistrare). Supravegherea se va face prin intermediul unor camere video montate 

la interior si exterior. Toate cabinetele vor fi amplasate in Str. Republicii nr. 23. 

 

 

Persoana de contact: Ana-Maria BOBE;  

Telefon: 0726.211.971;  

E-mail: ana-maria.bobe@bolintin-vale.ro 

 

 

 

PRIMĂRIA ORAȘULUI BOLINTIN-VALE 

TEL: 0246/271.187, FAX: 0246/270.990 

STR. LIBERTĂȚII NR. 1, BOLINTIN-VALE, JUDEȚUL GIURGIU 

contact@bolintin-vale.ro 
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