
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

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 

 

FIȘĂ DE PREZENTARE – UAT JUDEȚUL SIBIU 
 

Programul Operațional Regional 2014-2020 
Axa prioritară 8 - DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE SĂNĂTATE ȘI SOCIALE  
Prioritatea de investiții: 8.1 Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la 
dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de 
sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile  sociale, culturale 
și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități 
Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel 
secundar, în special pentru zonele sărace și izolate 
OPERAŢIUNEA: A - AMBULATORII  
 

Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 126210 

Titlul: Dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic județean de Urgență Sibiu 

Solicitant – UAT JUDEȚUL SIBIU 
Localizare proiect – Regiunea Centru, județul Sibiu, Municipiul Sibiu,  Bvd. Corneliu Coposu, nr. 2 - 4 
 

Durata de implementare: 21 luni, respectiv între data 01.07.2018 și 31.03.2020, aceasta cuprinzând, dacă 
este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, 
conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 
 

Obiectivul general al proiectului:  
 Îmbunătățirea infrastructurii sanitare la nivelul Regiunii Centru 
Obiectivele specifice al proiectului: 
 Creșterea calității serviciilor medicale oferite cetățenilor Județului Sibiu prin echiparea si dotarea 

Ambulatoriului Spitalului Clinic Județean de Urgența Sibiu 
 

Rezultate așteptate: 
 1 Studiu de Oportunitate elaborat 
 1 Contract de prestări servicii încheiat 
 1 Studiu de Oportunitate recepționat 
 1 dosar de finantare elaborat și depus electronic la ADR Centru în vederea obținerii finanțării 
 1 Contract de Finanțare semnat 
 1 Contract de furnizare echipamente și dotări încheiat 
 1 contract de prestări servicii încheiat 
 1 serviciu de informare si publicitate realizat 
 1 serviciu de management al proiectului realizat 
 1 clădire a Ambulatoriului dotata si echipata 
 

Indicatori prestabiliți de realizare:  
 Beneficiari de infrastructură medicală/ construită/ reabilitată/ modernizată/ extinsă/ dotată (pentru 

servicii medicale comunitare și ambulatorii) – 59.265 persoane; 

http://www.adrcentru.ro/
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 Unități medicale construite/ reabilitate/ modernizate/ extinse/ dotate (pentru servicii medicale 
comunitare și ambulatorii) – 1. 

 
Beneficiarii direcți ai proiectului: 
- cei peste 135.000 de pacienți consultați anual (http://www.scjs.ro/) 
- Consiliul Județean Sibiu prin reducerea costurilor aferente întreținerii și funcționării 
 
Beneficiarii indirecți ai proiectului: 
- personalul Ambulatoriului de specialitate Sibiu 
- cei peste 147.245 locuitori din municipiul Sibiu (sursa INSS) 
- cei aproximativ 397.322 de locuitori ai județului Sibiu (sursa INSS) 
- locuitorii județelor limitrofe (http://www.scjs.ro/) 
- studenții Facultății de Medicina “Victor Papilian” 
 
Descrierea investiției: 
Dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu. Beneficiarul investiției este 
Consiliul Județean Sibiu. SCJUS, este unitate sanitara cu paturi de utilitate publica, cu rol în asigurarea de 
servicii medicale. În cadrul Ambulatoriului, este asigurata asistența medicala pentru un număr de 23 de 
specialități. Acest proiect are la baza necesitatea dotării adecvate pentru acoperirea adresabilității actuale și 
viitoare pentru a crea condiții optime preluării fluxului crescut de pacienți, reducerea poverii prin spitalizarea 
continua și îmbunat performanțelor spitalicești prin furnizarea unor noi tipuri de servicii (asistența 
ambulatorie integrata, spitalizare de zi, proceduri efectuate în spitalizare de zi). 

 
Prin prezentul proiect se propune dotarea cu echipamente/dispozitive medicale, IT și mobilier a 
următoarelor cabinete medicale: Dermatologie, Cabinet diabet, Endocrinologie, Fișier, Fizioterapie, 
Gastroenterologie, Ginecologie I, Ginecologie II, Hematologie, Cabinet HIV, Medicină internă, Medicina muncii, 
Nefrologie, Neurochirurgie, Neurologie. Prin proiect se propune achiziționarea de echipamente de ultimă 
generație în vederea desfășurării în cele mai bune condiții a activității medicale specific ambulatoriului.   
 
Bugetul proiectului: 

Valoarea 
totală 

Valoarea totală 
eligibilă 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă 

din FEDR 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din 

bugetul naţional 
 

Valoarea cofinanţării 
eligibile a 

Beneficiarului 

Valoarea 
neeligibilă 

inclusiv TVA 

4.319.525,07 4.305.392,06 3.013.774,44 1.205.509,77 86.107,85 14.133,01 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 4.219.284,21 lei (98 % din valoarea 
eligibilă a proiectului) aproximativ: 906.885,38 Euro, 1 euro = 4.6525 RON (cursul de schimb prevăzut în ghidul 
solicitantului). 
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