Anexa nr. 5.E

MEMORIUL DE PREZENTARE

I. Denumirea proiectului: „Reabilitare, extindere și dotare UPU - Imbunatatirea calitatii si a eficientei
ingrijirii spitalicesti de urgenta si construirea unui Heliport”
II. Titular
- numele: Unitatea Administrativ Teritoriala Mehedinti
- adresa titularului, telefon, fax, adresa de e-mail: Calea Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, Judetul
Mehedinti. 0372521105, cjmehedinti@cjmehedinti.ro
- beneficiar: Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin
- numele persoanelor de contact:
• Presedinte: Aladin Gigi GEORGESCU
• Manager proiect: Mina Alina BURTEA
III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:
a) un rezumat al proiectului;
Obiectivul general al investiției este marirea capacitatii UPU din cadrul Spitalului Judetean de
Urgenta Drobeta-Turnu Severin si proiectarea unui heliport care sa deserveasca unitatea medicala.
Amplasamentul investiției se află în intravilanul localității Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinti,
str. Mihai Viteazu, nr. 6D.
Prin prezentul demers se intentionează construcția unei clădiri noi cu regim de înălțime Parter + Etaj
partial pentru crearea unor noi circuite medicale și adaptarea unității de primiri urgențe la standardele
medicale actuale, precum și realizarea unui heliport pentru asigurarea preluării pacienților transportați cu
elicopterul S.M.U.R.D.
Construcția nouă va fi legată funcțional de clădirea existentă a Spitalului Județean de Urgență
Drobeta-Turnu Severin, în care, la parter, funcționează în prezent Unitatea de Primire Urgențe (spațiul
existent, va rămâne în structura UPU extins).
In acest sens se propun urmatoarele:
• extinderea suprafetei pentru a asigura functiunile operationale necesare: spatii medicale specifice UPU,
spatii tehnice, adapost aparare civila, etc; se estimeaza exitenderea suprafetei desfasurate pe orizontala si
verticala (max. 2 niveluri) pentru a ajunge la o suprafata totala de aproximativ 2.000 mp (+/-15%),
considerand si suprafata existenta.
• extinderea se va face cu un corp separat de cladire, aplasat astfel incat sa nu afecteze din punct de vedere
al securitatii la incendii functiunea existenta.
• se vor prevedea spatii pentru aparatura de imagistica medicata care sa deserveasca in regim de urgenta
unitatea: unitate CT (computer tomograf), unitate RX (radio grafie- scopie).
• utilizarea judicioasa a spatiilor existente la parter unde functioneaza in prezent unitatea de prmire
urgente fara a afecta functiunile existente ale spitalului, atat pe orizontala cat si in plan vertical
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• la dimensionarea spatiilor se va tine cont de cazuistica specifica, raportata la un maxim de adresanti de
210 pacienti/zi
• proiectarea unui heliport destinat utilizarii de catre aeronave speciale utilizate de operatori certificati, in
special de catre serviciul SMURD
• amenajarile exterioare strict legate de organizarea accesului si circulatiei in proximitatea obiectivului
precum si a infrastructurii heliportului
b) justificarea necesităţii proiectului;
Proiectul de față este în acord cu Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a Judetului Mehedinți
pentru perioada 2014-2020, vizând Prioritatea 4. Îmbunătăţirea calității în domeniile educaţie, sănătate și
incluziune socială, Domeniul de intervenție 4.2. Acţiuni în vederea creșterii calității serviciilor oferite în
domeniul sănătăţii și propune construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii de
sănătate la nivel judeţean şi local.
Potrivit datelor analizate la elaborarea strategiei judetene de dezvoltare, evoluția sănătății
populației în județul Mehedinți depinde în egală măsură de profesionalismul personalului medico-sanitar,
ca și de existența unei infrastructuri corespunzătoare desfășurării actului medical.
Din acest motiv se considera necesar să fie sustinute financiar investitii, proiecte de dezvoltare ti
implementarea de măsuri cu efecte sociale concrete asupra acestui sector.
La nivel regional, în cadrul Planului de Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia 2014-2020, planul de
abordare prevede Modernizarea ti dezvoltarea infrastructurii regionale (Prioritatea Regionala 2). Cel de-al
doilea domeniu de interventie, punctul 2.2, constă în operatiuni corespunzătoare pentru dezvoltarea
“Infrastructurii de sanatate si pentru situatii de urgenta ”.
De asemenea, Strategia nationala de sanatate 2014-2020, prevede reabilitarea şi dotarea adecvată
a unităţilor şi compartimentelor de primiri urgenţe, pentru înlocuirea periodică a echipamentelor
depreciate in cadrul Obiectivul strategic 4.4. Îmbunătăţirea accesului populaţiei la servicii medicale de
urgenţă prin consolidarea sistemului integrat de urgenţă şi continuarea dezvoltării acestuia.
Toate cele trei strategii au fost dezvoltate în conformitate cu directivele europene.

c) valoarea investitiei: 14.914.878.77 lei, inclusiv TVA
d) durata proiectului: 71 luni (8 Ianuarie 2019 - 31 Decembrie 2023 implementare)
e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată
pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);
Constituie anexe la prezentul memoriu :
- plan de incadrare in zona
- plan de situatie
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