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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 125596 

Titlul: INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA EXISTENTA A SPITALULUI DE PSIHIATRIE GHEORGHE PREDA 
DIN SIBIU ÎN VEDEREA RELOCARII AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE ADULȚI 
Solicitant – UAT JUDEȚUL SIBIU 
Localizare proiect: Regiunea Centru, județul Sibiu, Municipiul Sibiu, strada Dr. Dumitru Bagdazar, nr. 12 
 

Durata de implementare: 45 luni, respectiv între data 01.04.2018 și 31.12.2021, 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:  
Îmbunătățirea infrastructurii sanitare in Regiunea Centru prin investiții in infrastructura nespitaliceasca din județul Sibiu. 
Proiectul nostru își propune sa sprijine îmbunătățirea calității si a eficienței îngrijirii spitalicești în infrastructurile 
ambulatoriilor de specialitate din Municipiul Sibiu. 
Am ales sa realizam acest proiect pentru diversificarea/dezvoltarea serviciilor oferite de ambulatoriul Spitalului de Psihiatrie 
Gheorghe Preda din Sibiu prin consolidarea bazei serviciilor medicale astfel putând-se prelua o parte din cazuistica medicala 
(afecțiuni de gravitate mica, afecțiuni cronice, etc) sau pentru a se putea asigura prevenția necesara, pentru ameliorarea stării de 
sănătate si sporirea incluziunii sociale a persoanelor. Acest segment a sistemului public de sănătate, respectiv ambulatoriul 
vizează accesul sporit la servicii preventive si de îngrijire medicala primara a persoanelor sărace si acelor din zonele cu acces redus. 
Prin plusul de calitate a infrastructurii si aparaturii /dotărilor se va dezvolta rețeaua de centre medicale moderne, capabile sa 
furnizeze îngrijire medicala primara moderna. Astfel va conduce atât la eficientizarea sistemului de sănătate, prin reducerea 
internărilor evitabile, cât si la accesibilizarea ofertei de servicii de asistența în cadrul ambulatoriului. Prin proiect se urmărește si 
reducerea inegalităților în ceea ce privește starea de sănătate a populației din mediul rural, din zonele izolate sau defavorizate 
economic din Municipiul si Județul Sibiu în special, prin diagnosticarea bolilor în stadiul incipient si tratarea cu succes a unor 
afecțiuni mai ușoare, prevenind agravarea lor si ducând la scăderea ponderii persoanelor cu nevoi medicale neacoperite. 
 

Obiectivele specifice al proiectului:  
Creșterea calității serviciilor medicale oferite cetățenilor Jud Sibiu prin realizarea de investiții in infrastructura existenta a 
Spitalului de Psihiatrie Dr. Gh. Preda din Sibiu in vederea relocării Ambulatoriului de specialitate adulți. Motivul stabilirii 
obiectivului specific are la baza necesitatea dotării adecvate si diversificarea serviciilor pentru acoperirea adresabilității actuale 
si viitoare pentru a crea condiții optime preluării fluxului crescut de pacienți, reducerea poverii prin spitalizarea continua si 
îmbunătățirea performanței spitalicești prin furnizarea unor noi tipuri de servicii (asistența ambulatorie integrata, spitalizare de 
zi, proceduri efectuate în spitalizare de zi). Segmentul serviciilor în regim ambulatoriu are un potențial recunoscut, de altfel, de 
a contribui imediat si în foarte mare măsura la îmbucățirea stării de sănătate a populației, mai ales pentru cei dezavantajați 
socio-economic, fapt ce justifica direcționarea investițiilor si către serviciilor de la baza piramidei sectorului de sănătate. În 
România cele mai multe dintre serviciile de sănătate sunt furnizate direct în spital, acest segment ajungând sa aibă mai mult de 
50% din alocarea publica pentru sectorul sănătății, în comparație cu mai puțin de 7% pentru asistența medicala primara. 
Aceste distorsiuni conduc la ineficiența în utilizarea resurselor, utilizare excesiva a asistenței medicale spitalicești si sub-
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utilizarea îngrijirii primare/comunitare. Proiectul este inclus în Strategia de Dezvoltare a Județului Sibiu pentru perioada 2012-
2020 (revizuita, actualizata si completata), strategie care a fost postata pe site-ul Consiliului Județean Sibiu, fiind supusa 
dezbaterii publice si adoptata apoi prin HCJ Sibiu nr. 234/2012, astfel si beneficiarii direcți, indirecți sau entitățile interesate de 
acest proiect au putut sa-si exprime punctul de vedere, fiind astfel consultați cu privire la acest proiect. 
 

Indicatori prestabiliți de realizare:  
 Beneficiari de infrastructură medicală/ construită/ reabilitată/ modernizată/ extinsă/ dotată – 11.983 persoane; 
 Unități medicale construite/ reabilitate/ modernizate/ extinse/ dotate – 1. 
 

Beneficiarii direcți ai proiectului: 
- Peste 12500 de pacienți consultați anual (http://www.medicina-psihiatrie.ro/despre_spital/activitatea/consultatii)  
- Consiliul Județean Sibiu prin reducerea costurilor aferente întreținerii si funcționarii 
 

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 
- studenții Facultății de Medicina “Victor Papilian”. 
 

Descrierea investiției: 
Prin prezentul proiect se urmărește extinderea si modernizarea corpului de clădire în care funcționează în prezent unitatea 
de primiri urgențe pentru a reloca ambulatoriul adulți si laboratorul de analize, dotarea cu echipamente si aparatura. 
Propunerea de extindere si modernizare a clădirii ce va servi ca ambulatoriu integrat adulți are în vedere păstrarea unei 
parți din corpul existent, consolidarea si extinderea amprentei, supraetajarea si mansardarea. Se are în vedere ca suprafața 
actuala (construita la sol) a clădirii cu nivel de înălțime Spartial+P sa fie lărgită de la 243 mp la 279 mp cu păstrarea 
aliniamentului la strada D.Bagdazar si ocuparea terenului neconstruit din spatele clădirii. Noua structura va avea un regim 
de înălțime D+P+2E+M, cu o suprafața construita desfășurata de aproximativ 1371 mp si va cuprinde următoarele funcțiuni: 
- 9 Cabinete medicale pentru specialitățile psihiatrie, neurologie, endocrinologie, interne 
- 5x Cabinete pentru psihologie, imagistica (ECO Doppler general si carotidian,EEG,EMG) 
- 1 Laborator de analize cu doua camere de recoltare 
- 3 Sali de așteptare (una pe fiecare nivel) și 3 Sali de tratament 
- 16 grupuri sanitare (4 pe fiecare nivel pentru personal si pacienți) 
- 2 fișier /oficiu registrator 
- 2 vestiare pentru personal (femei/bărbați) 
- Oficiu pentru personal si sala ședința (în limita spațiului de la mansarda) 
- Anexe: magazii depozitare materiale igienico-sanitare si consumabile medicale, spații tehnice, precum și Circulații (holuri 
acces, casa scării, lift) pe fiecare nivel. 
Prin acest proiect se urmărește totodată dotarea ambulatoriului cu aparatură modernă de investigații si tratament după 
cum urmează: Sistem modular analitic pentru biochimie+imunologie electrochemiluminescență; Analizor automat 
hematologie; Analizor automat coagulare; Analizor automat urina cu sediment; Analizor automat microbiologie; 
Nefelometru; Ecograf Doppler general si carotidian; EEG; EMG. 

 
Bugetul proiectului (lei): 

Valoarea 
totală 

Valoarea totală 
eligibilă 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din FEDR 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă (buget naţional) 

Valoarea cofinanţării 
eligibile a Beneficiarului 

10,697,778.24 10,697,778.24 7,488,444.78 2,995,377.88 213,955.58 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 10,483,822.66 lei (98% din valoarea eligibilă a 
proiectului) aproximativ: 2.266.772,65 Euro, 1 euro = 4.6525 RON (cursul de schimb prevăzut în Ghidul solicitantului). 
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