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Finalizarea lucrărilor de reabilitare la 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău 

Consiliul Judeţean Sălaj organizează în data de 19.06.2013 recepţia la terminarea lucrărilor

pentru corpurile A, B şi corpul de legătură ale celei mai importante unităţi medicale din judeţul Sălaj

–  Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău. Proiectul de reabilitare a instituţiei sanitare a fost realizat

prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 3, Domeniul Major de Intervenţie 3.1, având ca

sursă de finanţare Fondul European de Dezvoltare Regională.

Conştient  de  responsabilitatea  asumată  în  momentul  preluării  managementului  Spitalului

Judeţean de Urgenţă Zalău, Consiliul Judeţean Sălaj a întreprins toate demersurile necesare pentru a

asigura în cel mai scurt timp o îmbunătăţire substanţială a condiţiilor de cazare, diagnosticare şi

tratament ale pacienţilor care beneficiază de servicii medicale . 

Astfel, prin proiectul finalizat astăzi, cu o valoare totală de 42.752.041,84 lei, din care co-

finanţarea  Beneficiarului  -  699.353,30 lei  (conform Contractului  de  finanţare)  au  fost  obţinute

următoarele rezultate cantitative: 

- 1359 mp / etaj suprafaţă funcţională reabilitată;

- 7826 mp suprafață faţadă reabilitată;

- 1380 mp suprafaţă acoperiş reabilitat;

- 5 lifturi înlocuite;

- instalaţii  electrice,  sanitare,  de  încălzire  şi  ventilație  şi  instalații  de  alimentare  cu  gaze

medicale refăcute;

- echipamente medicale specifice achiziţionate.

Toţi factorii implicaţi în implementarea acestui proiect, Antreprenorul – Asocierea formată din

SC TCI Contractor General SA şi SC Cartel Bau SA,  Inginerul - firma SC Adam’s Construct SRL  şi

Proiectantul  -  SC  4I  Invest  SA,  sub  coordonarea  echipei  de  proiect, şi-au dat  concursul  pentru

finalizarea în bune condiţii a lucrărilor de reabilitare, depăşind cu succes numeroasele dificultăţi

apărute  pe  parcursul  execuţiei  lucrărilor,  care  s-au  desfăşurat  în  condiţii  de  exploatare,
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Antreprenorul fiind obligat să respecte regulile stricte de igienă impuse de normele sanitare şi să

protejeze atât pacienţii, cât şi personalul care îşi desfăşoară activitatea în această locaţie. 

Mulţumim corpului medical şi pacienţilor pentru modul exemplar în care au înţeles aceste

dificultăţi inerente execuţiei unor lucrări de investiţii de asemenea anvergură, desfăşurate simultan

cu funcţionarea spitalului la întreaga sa capacitate şi cu toate serviciile medicale existente! 

Consiliul  Judeţean  Sălaj,  prin  Direcţia  Managementul  Proiectelor  şi  Dezvoltare  Regională,

reuşeşte să realizeze astfel, într-o perioadă marcată profund de criza economică, reabilitarea celei

mai mari şi mai importante unităţi medicale din judeţul Sălaj, care asigură asistenţa medicală de

urgenţă şi de specialitate atât pentru locuitorii  din municipiul Zalău, cât şi pentru populaţia din

celelalte localităţi ale judeţului Sălaj.  

Atingerea  obiectivelor  acestui  proiect  asigură  condițiile  de  acreditare,  permite  creșterea

complexității și calității actului medical, creșterea ofertei de servicii medicale de calitate, motive

pentru creșterea adresabilității pentru toți bolnavii din județ. Cei care în ultima perioadă au avut ale

opțiuni – medici, personal medical, bolnavi – pot reveni cu încredere la Spitalul Judeţean de Urgenţă

Zalău care poate asigura suport şi facilităţi medicale pentru un act medical de calitate. 

TIBERIU MARC 

Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj
        

Date de contact:
Consiliul Judeţean Sălaj
Direcţia Managementul Proiectelor şi Dezvoltare Regională
e-mail: integrarecjsj@yahoo.com; 
zoe@cjsj.ro; inteur@cjsj.ro;
tel: +40 (0)260 61 41 20; fax: +40 (0)260 66 10 97

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”
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