
CONSTRUIRE SPITAL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SIBIU

Autoritate contractantă:
Consiliul Judeţean Sibiu



CALENDAR ACHIZIȚII

05 IULIE – Transmiterea spre publicare a anunțului de intenție în
SEAP și JOUE

5 AUGUST – Transmiterea spre publicare a anunțului de 
participare în SEAP

5 SEPTEMBRIE – Publicare a anunțului de participare în SEAP și
JOUE

OCTOMBRIE – Data limită de depunere a ofertelor





Suprafața construită: aprox. 21.000 mp

Suprafața desfășurată: aprox. 120.000 mp

Regim de înălțime: S+P+5E+E tehnic

Valoare estimată a întregului proiect: 500 milioane euro



Structură servicii medicale

• 805 paturi pentru spitalizare
continuă:  620 adulți și 185 
copii

• 90 paturi pentru spitalizare
de zi: 50 adulți și 40 copii

• 185 paturi însoțitori



Adaptat pentru perioade de pandemie
➢ Construcție formată din 4 module funcționale, 

standardizate, cu circuite medicale prevăzute

pentru situații de pandemie

➢ Două culoare pe fiecare etaj pentru separarea

departamentelor in situații de pandemie

➢ Sistem BMS activat (cu posibilitate de schimbare

a presiunii pentru zona infecțiosi)

➢ Circuite securizate prin Control acces



Un spital - design VERDE
Reper vertical natura

Reper orizontal - culoare



Amenajare interioara– finisaje prietenoase cu utilizatorul



Materiale și cromatică – inspirație din natură



nZEB -20% 
„nearly zero-energy building” 
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Un spital- Construcție VERDE



Un spital cu TEHNOLOGII MEDICALE 
DIGITALIZATE
• echipamente medicale si dotari de ultima 

generatie

• sistem informatic medical integrat (HIS) pentru

gestiunea completă a activității medicale

• integrarea de noi tehnologii (realitate virtuala, 

medicina de precizie, printare 3d, chirurgie

robotica)

• implementarea de sisteme mobile pentru

accesibilitatea informației medicale

• inteligența artificială și platforme de cercetare

medicală



Un spital AUTOMATIZAT și DIGITALIZAT

SISTEM DE TIP BMS
(BUILDING 

MANAGEMENT 
SYSTEM)

pentru monitorizare
și control



Un spital AUTOMATIZAT și DIGITALIZAT
Componenta administrativă
Această primă latură a sistemului va cuprinde mai multe aplicații de management al spitalului și va include, fără
a se limita la: 

• Software de gestionare a resurselor umane
• Software de contabilitate
• Software de gestionare a asigurărilor de sănătate și problemelor legate de asigurări
• Modul de monitorizare, management și informare a farmaciei
• Building Management System 
• Control acces și circuite
• Managementul ambulanțelor
• Managementul aprovizionării și depozitului
• Managementul blocului alimentar
• Managementul deșeurilor
• Managementul ratei de ocupare
• Monitorizarea eficienței



Un spital AUTOMATIZAT și DIGITALIZAT
Componenta medicală

Această parte a sistemului se va adresa personalului de specialitate și este menită să eficientizeze și să
îmbunătățească actul medical prin utilizarea tehnologiei. Sistemul propus va putea integra multiple module, 
printre care menționăm: 

• Dosarul electronic inteligent al pacientului
• Integrarea echipamentelor medicale
• Modulul de diagnosticare
• Modulul de telemedicină
• Modul medicină participativă
• AI pentru rețete
• Chirurgie asistată de roboți
• Asistent virtual 
• Managementul pacienților
• Platformă de socializare pentru medici



Un spital AUTOMATIZAT și DIGITALIZAT
Componenta pentru pacient
Componenta se adresează pacienților și aparținătorilor și are ca scop oferirea de servicii medicale de cea 
mai bună calitate într-un context cât mai puțin solicitant din punct de vedere psihologic. Și această
componentă va avea mai multe module, după cum urmează: 

• Dispozitiv portabil monitorizare și acces 
• Dispozitiv multimedia individual pentru pacienți 
• Dispozitive multimedia în zonele publice 
• Pagină personalizată pentru fiecare pacient 
• Platformă de socializare 
• Asistent virtual individual 
• Modulul pentru copii



Un spital AUTOMATIZAT și DIGITALIZAT
Componenta de educație/cercetare

Considerând faptul că activitatea de cercetare și educație din cadrul spitalului va evolua continuu, această
parte a sistemului va fi concepută având în vedere un potențial de creștere foarte mare. La momentul
proiectării spitalului, se propun următoarele module: 

• Sistem de centralizare a datelor și statistică
• Bibliotecă digitală de specialitate
• Sistem integrator al echipamentelor utilizate în cercetare
• Managementul digital al cursurilor și orarului
• Cursuri on-line și prin realitate virtuală
• Examene digitale adaptive 



Digitalizarea proceselor de construcție - Digital Twin
DIGITAL TWIN - integrează datele în timp real 
dintr-un activ construit cu reprezentarea sa
digitală pentru a crea perspective pe parcursul
ciclului de viață al proiectului. 

Platforma beneficiarului pentru managementul 
digital twin-ului PROMETRIQ este platforma 
dedicată beneficiarului obiectelor de investiții / 
bunuri imobile. Este un ecosistem care 
gestionează și integrează toate informațiile unui 
obiect de investiții / bun imobil pe întreaga lui 
durată de existență, realizând astfel un adevărat 
digital twin al acestuia. 

Managementul obiectivului de investiții pe întreaga 
durata de viață



Digital Twin

OBIECTIVELE PRINCIPALE ale folosirii platformei pentru digital twin:
• Organizarea unui ecosistem în care se regăsesc toate informațiile relevante din faza de 
planificare și realizare a proiectului (planuri de costuri, planuri de termene, proiectare, gestionare 
documentații achiziții publice, modele BIM și schițe, documente execuție, email etc.) 
• Acest digital twin poate fi folosit ulterior și în faza de operare, platforma Prometriq punând la 
dispoziție funcționalități necesare pentru managementul obiectului de investiții / bunului imobil
• Sprijinirea clientului în decizii prin furnizarea de date/rapoarte relevante în conformitate cu 
cerințele acestuia
• Procese digitalizate foarte eficiente pentru organizarea proiectului și mai târziu a operării 
spitalului, prin utilizarea funcționalității software corespunzătoare 
• Monitorizarea continuă a obiectivelor de cost și termene prin intermediul KPI-urilor în fazele de 
planificare și realizare ale proiectului 
• Trasabilitatea și documentația transparentă a execuției proiectului



BIM – Building Information Modelling

„BIM este în esență colaborare pentru crearea de 
valoare pe întreg ciclul de viață al unui activ, bazat pe 
crearea, colocarea și schimbul de modele 3D partajate

și date inteligente, structurate atașate lor.”
Sursă: BIM Government Task Group



BIM – Building Information Modelling

BIM nu este obligatoriu, dar este sugerat în cadrul
Directivei UE privind achizițiile publice din 2014. 

Pentru contractele publice de lucrări și concursurile de 
proiectare, statele membre pot necesita utilizarea unor 
instrumente electronice specifice, cum ar fi BIM sau 
similare. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024



BEP - Building Execution Plan 
Producerea modelului BIM s-a făcut în baza BEP (BIM 
Execution Plan). 
Planul de execuție BIM definește utilizări pentru BIM 
pe proiect (de exemplu, estimarea costurilor, extrase 
de cantități, coordonarea proiectării etc.), împreună cu 
o proiectare detaliată a procesului de executare a BIM 
pe parcursul ciclului de viață al proiectului. 
Acesta reglementează cooperarea, responsabilitățile și 
rolurile și definește obiectivele legate de faza 
proiectului.



BIM Noul Spital Județean Clinic Sibiu
Beneficiile utilizării BIM

Îmbunătățește colaborarea și comunicarea pe șantier
Estimarea costurilor bazată pe model.
Vizualizarea proiectelor în faza de preconstrucție. 
O mai bună coordonare și detectarea coliziunilor.
Reducerea riscurile și implicit a costurilor. 
Programare/Secvențiere îmbunătățită.
Creșterea productivității cu posibilitatea prefabricării.
Siguranță mai bună pe șantierele de construcții
Eficientizarea managementului facilității și 
consolidarea predării clădirilor

BIM Noul Spital Judetean Clinic Sibiu

https://acc.autodesk.com/docs/files/projects/d1cf9e9a-7550-45ee-9fbb-8cc92aa3bb52?folderUrn=urn%3Aadsk.wipprod%3Afs.folder%3Aco.mBprRJ04RaOxFe26XRJ6FQ&entityId=urn%3Aadsk.wipprod%3Adm.lineage%3ACnJo3MndSrKW-yFcaKZbZA&viewModel=detail&moduleId=folders


Platforma VR 360°
Procesarea panoramelor grafice din următoarele zone din cadrul
obiectivului de investiții în baza modelului BIM: 

• Hol acces adulți și foyer
• Hol acces copii și foyer
• Salon adulți, Salon copii
• Post supraveghere
• Cameră vizite
• Sală tratament
• Cabinet consultații
• Cameră de joacă
• Cameră relaxare personal
• Sală de operații



„Îngrijirea medicală nu poate fi separată de clădirile în care este oferită.”

Robert Horsburgh

VĂ MULȚUMESC!


