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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT ORAȘUL CISNĂDIE 
 

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 123744 

Titlul: Reabilitare si dotare cu aparatura medicala a ambulatoriului integrat de 
specialitate din cadrul Spitalului Orasenesc Cisnadie 

Solicitant – UAT Orașul Cisnădie 
Localizare proiect – Romania, Regiunea Centru, jud. Sibiu, localitatea Cisnadie, str. Bailor nr. 23 
 
Durata de implementare: 60 luni, respectiv între data 05.07.2016 și data 30.06.2021, 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: Cresterea accesibilitatii si calitatii serviciilor de sanatate furnizate în 
cabinetele de specialitate din cadrul Ambulatoriului integrat al Spitalului Orasenesc Cisnadie.  
 
Obiectivele specifice al proiectului:  
OS 1. Crearea unui volum construit care sa asigure intregul necesar de functiuni medicale caracteristice unui 
ambulatoriu integrat prin reabilitatrea cladirii existente si extinderea acesteia 
2. OS 2. Introducerea, reabilitarea si modernizarea, instalatiilor, precum si achizitionarea si instalarea 
echipamentelor aferente 
3. OS 3. Modernizarea prin reabilitare si extindere a cabinetelor de specialitate; reorganizarea spatiilor pentru 
asigurarea fluxurilor si a conditiilor impuse prin normele in vigoare; implementarea sistemelor de management 
energetic având ca scop îmbunatatirea eficientei energetice si monitorizarea consumurilor de energie 
4. OS 4. Dotarea cu aparatura medicala a Ambulatoriului Spitalului Orasenesc Cisnadie si a laboratoarelor care îl 
deservesc, pentru a facilita stabilirea unui diagnostic precis si rapid si a unui tratament adecvat 
5. OS 5. Cresterea gradului de adresabilitate în Ambulatoriul de specialitate concomitent cu reducerea timpilor 
de asteptare pentru investigatii specifice 
6. OS 6. Eficientizarea activitatii Spitalului Orasenesc Cisnadie prin reducerea internarilor evitabile si scaderea 
ratei de spitalizare 
7. OS 7. Accesibilizarea ofertei de servicii de asistenta în cadrul ambulatoriului de specialitate. 
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Rezultate așteptate: 
1. Crearea de spatii reabilitate/modernizate/extinse pentru activitatile specifice ambulatoriului de specialitate 
si a laboratoarelor care il deservesc de 1.912 mp. Se vor reabilita si moderniza spatiile existente, se va extinde 
cladirea actuala pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate instalatiile/utilitatile necesare si se 
va implementa un sistem de management energetic al cladirii BMS. 
2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier specific activitatilor medicale 
ambulatorii. Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale ambulatorii. 
3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului. Urmare a implementarii 
proiectului, va scadea numarul internarilor si rata generala de spitalizare din Spitalul Orasenesc Cisnadie. 
 
Indicatori prestabiliți de realizare:  
 Beneficiari de infrastructură medicală/ construită/ reabilitată/ modernizată/ extinsă/ dotată (pentru 
servicii medicale comunitare și ambulatorii) – 15,040.00 persoane; 
 Unități medicale construite/ reabilitate/ modernizate/ extinse/ dotate (pentru servicii medicale 
comunitare și ambulatorii) – 1. 
 
Beneficiarii direcți ai proiectului: 
1. Populatia deservita de Spitalul Orasenesc Cisnadie (Locuitorii/ pacientii sau viitorii pacienti) in numar de 
49.599 persoane (la 1 ianuarie 2018, www.insse.ro), principalii beneficiari ai serviciilor medicale furnizate in 
cadrul imobilului ce face obiectul proiectului. Conform inregistrarilor statistice, în anul 2017 au fost efectuate în 
cadrul cabinetelor de specialitate din Ambulatoriul integrat un numar de 9.277 consultatii si un numar de 5.763 
tratamente. In laboratoare s-au efectuat 11.252 investigatii si 78.926 analize medicale. 
2. Ambulatoriul integrat de specialitate din cadrul Spitalului Orasenesc Cisnadie. Efectele proiectului asupra 
acestuia sunt în primul rând financiare pentru ca proiectul, desi nu va genera venituri directe, va conduce la o 
imbunatatire considerabila a infrastructurii medicale; 
3. Personalul care îsi desfasoara activitatea în Ambulatoriul integrat de specialitate, care va beneficia în mod 
direct de rezultatele proiectului – spatii adecvate si aparatura medicala moderna care va facilita diagnosticarea 
si tratamentul pacientilor 
 
Beneficiarii indirecți ai proiectului: 
1. UAT Orasul Cisnadie – solicitant al finantarii nerambursabile si proprietar al cladirii publice; Institutia publica 
va beneficia indirect de rezultatele acestui proiect, fiind în situatia de a aloca mai putini bani pentru reabilitarea 
si dotarea cu aparatura medicala a Spitalului Orasenesc de unitate medicala aflata în subordinea acestuia. 
2. Spitalul Orasenesc Cisnadie – utilizatorul cladirii, care furnizeaza in cadrul acesteia servicii medicale 
ambulatorii si care va beneficia de spatiile necesare conform cerintelor actuale. 
3. Furnizorii de produse si servicii ai spitalului – in colaborarea cu spitalul orasenesc vor utiliza infrastructura 
reabilitata si isi vor oferi produsele/serviciile la un nivel de calitate mai ridicat. 
 
Descrierea investiției: 
Cladirea ambulatoriului propusa spre reabilitare a fost construita in anul 1940 si are o alcatuire constructiva 
mixta din zidarie portanta si beton, sarpanta dulghereasca fiind realizata initial pentru a gazdui functiunea de 
locuinta; nu exista o legatura directa cu cladirea spitalului, aceasta fiind situata in partea de Vest la o distanta 
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de cca 32 m fata de cladirea ambulatoriului. In prezent, cladirea veche nu este utilizata, deoarece nu asigura 
functionalitatea necesara serviciilor medicale. Proiectul propune reabilitarea acestei cladiri, exitenderea cu o 
cladire noua similara ca volum dar moderna ca estetica, aducerea sectiilor de ambulatoriu si dotarea ambelor 
corpuri de cladire cu aparatura medicala necesara in vederea refunctionalizarii spatiilor existente pentru a 
asigura functiunile specifice de baza ale programului de ambulatoriu. Situatia analizata releva necesitatea 
gruparii serviciilor de sanatate in sistem ambulatoriu intr-o unitate a carei activitate sa fie corelata cu 
functiunile spitalului fara intersectia fluxurilor principale, avand in vedere programul de functionare si specificul 
procedurilor medicale desfasurate. 
 
Principalele lucrări de intervenție/ activități aferente investiției de bază: 
- Pregătirea amplasamentului: sistematizări, drenaje, lucrări pentru pregătirea amplasamentului. 
- Pregatirea amplasamentului 
- Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala, inclusiv refacerea cadrului natural dupa 
terminarea lucrarilor, precum plantare de copaci si reamenajarea spatiilor verzi. 
- Lucrari de constructii si instalatii - reabilitare spatii existente 
- Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica 
ridicata si durata mare de viata; 
- Lucrari constructii si instalatii extindere cladire (corp cladire nou): 
- Utilaje si echipamente tehnologice, precum si cele incluse în instalatiile functionale, inclusiv montajului 
utilajelor tehnologice si al utilajelor incluse în instalatiile functionale, inclusiv retelele aferente necesare 
functionarii acestora. 
- Echipamente medicale (Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj) 
- Dotari specifice cabinetelor medicale (Dotari) 
- Constructii, instalatii si dotari conexe investitiei de baza 
- Organizare de santier 
 
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 

19.700.660,07 10.700.750,00 7.490.525,01 2.996.209,99 214.015,00 8.999.910,07 

 
din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 10.486.735,00 lei (98 % din valoarea 
eligibilă a proiectului) aproximativ: 2.254.000 Euro, 1 euro = 4.6525 RON (cursul de schimb prevăzut în ghidul 
solicitantului). 
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