FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT JUDETUL BRAȘOV
Programul Operațional Regional 2014-2020
Axa prioritară: 8- Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale
Prioritatea de investiții: 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel
naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea
socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la
serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati
Obiectivul specific 8.2 - Imbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență; Operațiunea B –
Unități de primiri urgențe aprobat prin Ordinul 5697/18.08.2017
Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 122508
Titlul: Dotarea cu echipamente și aparatură

medicala performante a UPU din cadrul

Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov
Solicitant – UAT JUDETUL BRAȘOV
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, Municipiul Brașov, Bd. Eroilor, nr. 5, județul Brașov, România, Judet Brașov
Durata de implementare: 33 luni, respectiv între data 01.11.2017 și data 30.07.2020, aceasta cuprinzând, dacă
este cazul, şi perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare,
conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
Obiectivul general il reprezinta cresterea gradului de accesibilitate a populatiei deservite de Unitatea de Primiri
Urgente a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov la serviciile medicale de urgenta.
Obiectivele specifice ale proiectului:
Cresterea calitatii serviciilor medicale oferite de Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta
Brasov inclusiv prin depistare precoce a bolilor, prin dotarea acesteia cu 18 tipuri de echipamente si aparatura
medicala performanta (descries mai jos).
Indicatori prestabiliți de realizare:
 Unitati de primiri urgente/compartimente de primiri urgente (nivel tertiar) - Numar =1.
Beneficiarii direcți ai proiectului:
- Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Brasov,
- Personalul medical angajat in diagnostificarea si tratarea pacientilor din cadrul sectiei UPU a Spitalul Clinic
Judetean de Urgenta Brasov
– 94 de persoane, dintre care 14 medici, 14 medici rezidenti, 56 de asistenti medicali si 10 asistenti radiologie;
- Populatia judetului Brasov deservita de Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta
Brasov – 632.941 persoane conform Directiei Judetene de Statistica, Populatia judetului Brasov dupa domiciliu la
1 iulie 2017;
- Populatia din alte judete ale tarii si cetatenii straini care tranziteaza teritoriul judetului Brasov.
Reprezentanti ai Consiliului Judetean Brasov si ai Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic Judetean de
Urgente Brasov au fost implicati in etapa de concepere a proiectului si vor fi implicati si in etapa de implementare

ADR CENTRU Str. Decebal, 12, 510093, Alba Iulia, România
Tel.: 0258 - 818616 , 0258 – 815622, Fax: 0258 - 818613
Internet: www.adrcentru.ro, e-mail: office@adrcentru.ro

www.regio-adrcentru.ro
www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

a acestuia. Scaderea timpului alocat de Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov
pentru diagnosticarea si tratarea populatiei deservite prin achizitionarea a 18 tipuri de echipamente si aparatura
medicala performanta.
Beneficiari indirecti:
- Unitatile sanitare din regiunea Centru, in ansamblul lor vor beneficia de imbunatatirea accesului la una dintre
unitati, in speta UPU a Spitalului Clinic de Urgenta Brasov, prin faptul ca pacientii acestei unitati nu vor mai fi
nevoiti sa apeleze la serviciile unitatilor sanitare din alte localitati.
- Un alt beneficiar indirect va fi Casa Nationala de Asigurari de Sanatate Brasov, pacientii asigurati avand, in urma
implementarii proiectului, acces la servicii publice de sanatate imbunatatite.
Descrierea investiției:
Prin proiect se dorește achiziționarea a 18 tipuri de echipamente și aparatură medicală performante (respectiv 83
de bucăți) specifice dotării unei Unități de Primiri Urgențe, care vor utila cabinetele medicale ale UPU ale
Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov. Echipamentele și aparatura medicala care se vor achiziționa sunt:
1. Computer tomograf – 1 buc.;
2. Aparat radiologic digital – fix – 1 buc.;
3. Aparat radiologic digital – mobil – 1 buc.;
4. Targă radiotransparentă hidraulică pentru resuscitare și transfer pacient – 10 buc.;
5. Targă radiotransparentă hidraulică pentru resuscitare și transfer pacient bariatric – 1 buc.;
6. Echipament pentru intubație dificilă – 1 buc.;
7. Otoscop și oftalmoscop – 8 buc.;
8. Sistem de livrare a gazelor medicale (oxigen, aer comprimat și vacuum) – 20 buc.;
9. Monitor (ECG, EtCO2, SpO2, invaziv/non-invaziv TA, temperatură centrală) – 10 buc.;
10. Monitor ECG, respirație SPO2, TA neinvazivă – 10 buc.;
11. Electrocardiograf – 1 buc.;
12. Defibrilator – 1 buc.;
13. Injectomat – 10 buc.;
14. Dulap mobil medicamente și materiale sanitare – 4 buc.;
15. Echipament tip POINT OF CARE - ASTRUP (gaze sanguine) – 1 buc.;
16. Echipament tip POINT OF CARE - Hemoleucogramă rapidă 1 – 1 buc.;
17. Echipament tip POINT OF CARE – Biochimie – 1 buc.;
18. Echipament tip POINT OF CARE - Markeri cardiaci – 1 buc.
Bugetul proiectului:
Valoarea
Valoarea
neeligibil
cofinanţării eligibile
ă inclusiv
a Beneficiarului
TVA
6.793.628,72 6.793.628,72
4.755.540,10
1.902.216,04
135.872,58
0,00
din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 6.657.756,14 lei (70,00% din valoarea
eligibilă a proiectului), 1.460.674.89 euro = 4,558 RON (cursul de schimb prevăzut în ghidul solicitantului).
Valoarea
totală

Valoarea
totală
eligibilă

Valoarea eligibilă
nerambursabilă din
FEDR

Valoarea eligibilă
nerambursabilă din
bugetul naţional
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