FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT JUDETUL COVASNAA
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 122597
Titlul: Extinderea

unității de primire urgențe și amenajare cale de acces
ambulanțe la Spitalul Județean ”dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe
Solicitant – UAT JUDETUL COVASNA
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, Municipiul Sf. Gheorghe, str. Stadionului, nr 1, jud Covasna
Durata de implementare: 38 luni, respectiv între data 01.12.2017 și data 01.01.2021, 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 vizează îmbunătățirea calității serviciilor spitalicești de urgenta, creșterea
eficientei, a continuității acestora, specialitate in cadrul Spitalului Județean de Urgenta Dr. Fogolyan
Kristof din Municipiul Sfântu Gheorghe, Județul Covasna
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Extinderea secției UPU – din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Dr. Fogolyan Kristof cu o
suprafata utila actuală de 302,62 mp, cu un nou corp de cladire cu o suprafata utila de 593,05 mp
legat functional de corpul existent, rezultând o suprafață utilă finală de 895 mp.
2. Dotarea UPU - din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Dr. Fogolyan Kristof cu mobilier specific
si echipamente medicale performante, 365 buc, alese potrivit tendintelor medicale actuale necesare
acordarii asistentei de urgenta: sistem radiologic digital, ecograf general, ecograf neonatal, unitate
dentara, aparat portabil ventilație artificială, EKG portabil pe cărucior, monitor funcții vitale, monitor
funcții vitale pentru nou născut, sugar, copil mic, targi transport pacienți, simulator complex
pediatric, simulator avansat de tip adult, mobilier specific, etc.
3. Reabilitarea si extinderea cailor de acces carosabile cu o suprafata totala de 760 mp si a
trotuarelor in suprafata de 160 mp.
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4. Crearea de facilitați/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități prin rampe special
amenajate, si facilitați în interior (balustrade pe pereți, 1 grup sanitar pentru persoane cu dizabilități.
5. Asigurarea colectarii, depozitarii si evacuarii deseurilor medicale si nemedicale intr-un spatiu nou
propus in suprafata de 1,88 mp.
Indicatori prestabiliți de realizare:
 Unitati de primiri urgente/compartimente de primiri urgente (nivel tertiar) Numar =1.00 .
Beneficiarii direcți ai proiectului:
- Populatia Regiunii Centru - Influenta proiectului se va resimți si dincolo de limitele localitaților
acoperite de proiect. Investițiile realizate în cadrul proiectului vor duce la o populație mai sanatoasa,
cu speranța de viața mai ridicata
Beneficiarii indirecți ai proiectului:
- Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Covasna - Unitatea administrativ teritoriala va beneficia
indirect de fonduri nerambursabile, prin urmare cheltuielile legate de finanțarea lucrarilor de
extindere si dotare a sectiei UPU nu va împovara bugetul local, astfel fiind posibila repartizarea si
întrebuințarea resurselor din bugetul local în alte scopuri de dezvoltare.
Bugetul proiectului:
Valoarea
totală

Valoarea
totală
eligibilă

7.888.157,34 6.579.551,57

Valoare totala Valoarea eligibilă Valoarea eligibilă
Valoarea
Valoarea
contributie
nerambursabilă nerambursabilă din cofinanţării eligibile neeligibilă
publica
din FEDR
bugetul naţional
a Beneficiarului
inclusiv TVA
6.579.551,57

4.605.686,10

1.842.274,45

131.591,02

1.308.605,77

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 6.447.960,55 lei (98,00%
din valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: Euro, 1.414.646,90 euro = 4,558 RON (cursul de
schimb prevăzut în ghidul solicitantului).
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