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INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 
ai investiţiei „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul 
Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș” 
 

TITULAR: Județul Mureș, prin Consiliul Județean Mureș 

BENEFICIAR: Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș 

AMPLASAMENT: Municipiul Târgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr.50 

CAPACITĂȚI 

- reabilitarea şi dotarea hangarului. 

- montarea unor sisteme de anunţare publică, de control acces, de supraveghere video cu 

circuit închis în zonele în care acestea nu există.  

- montarea unor uşi în zonele în care accesul nu a fost restricţionat până în prezent.  

- montarea de aparate cu perdea de aer cald la punctele de acces în UPU precum şi la 

zonele de acces existente în tunelul pentru ambulanţe. 

- achiziţionarea de echipament pentru asigurarea asepsiei în toate zonele din serviciu în 

vederea asigurării siguranţei personalului angajat, a pacienţilor şi aparţinătorilor acestora. 

- montarea unui sistem de ventilaţie suplimentar, cu asigurarea protecţiei împotriva 

infecţiilor.  

- recondiţionarea carosabilului prin realizarea unui covor asfaltic nou în zona de acces a 

ambulanţelor, înainte de uşa de acces în tunel, respectiv după uşa de ieşire din tunel.  

- achiziţia de mobilier. 

- achiziţionarea unor manechine pentru instruire şi simulări de cazuri medicale. 

- achiziţia de echipamente electronice şi IT. 

- achiziţia de transpaleţi. 

- achiziţia de aparatură medicală suplimentară absolut necesară în vederea îmbunătăţirii 

actului medical. 

- achiziţia de aparate indispensabile în vederea asigurării funcţionării în bune condiţii a 

Unităţii de Primire a Urgenţelor. 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 

Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA                                                  5.089.378,11 lei 

din care 

Construcții - Montaj (C+M):                                                                       2.122.608,76 lei 

Durata de implementare a proiectului este de 18 de luni, din care durata de execuție a 

lucrărilor este de 10 luni iar 8 luni pentru organizarea procedurilor de achiziție și 

executarea proiectului tehnic, conform graficului întocmit de proiectant. 

FINANȚAREA INVESTIȚIEI: F.E.D.R., bugetul de stat, bugetul local 

 DIRECTOR EXECUTIV 

                                                   Băţaga Valer 
Întocmit: Călbază Ioan 

Verificat: Şef serviciu Suciu Călin 
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