FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT ORAȘUL ZĂRNEȘTI
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 126360
Titlul: Dotare Ambulatoriu Spital orășenesc Dr. Caius Tiberiu Spârchez cu aparatură

medicală și mobilier
Solicitant – UAT ORAȘUL ZĂRNEȘTI
Localizare proiect – Regiunea Centru, județul Brașov, Orașul Zărnești, str. Policlinicii, nr.12.
Durata de implementare: 36 luni, respectiv între data 31.08.2018 și data 31.07.2021, 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: Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea infrastructurii
sociale prin dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului orășenesc ”Dr. Caius Tiberiu Spârchez” Zărnești în
vederea creșterii accesului la servicii de îngrijire medicală primară în regim ambulatoriu. Scopul proiectului este
de a contribui la eficientizarea sistemului de sănătate din orașul Zărnești, prin reducerea internărilor evitabile în
cadrul Spitalului orășenesc ”Dr. Caius Tiberiu Spârchez”, cât și la accesibilizarea ofertei de servicii de asistență în
cadrul Ambulatoriului.

Obiectivele specifice al proiectului:

Ridicarea nivelului calitativ al actului medical prin dotarea Ambulatoriului Spitalului orășenesc Dr. Caius
Tiberiu Spârchez.

Scăderea numărului de pacienți internați prin dotarea Ambulatoriului cu aparatură medicală complexă.

Diagnosticarea pacienților în stadiul incipient și tratarea cu succes a unor afecțiuni mai ușoare, prevenind
agravarea lor, ca urmare a dotării și instrumentării la standarde europene.

Rezultate așteptate:




Ambulatoriu dotat cu echipamente moderne.
85 bucăți echipamente medicale achiziționate pentru ridicarea nivelului calitativ al actului medical.
164 bucăți piese de mobilier achiziționate pentru crearea condițiilor optime de desfășurare a actului medical.
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Călătoria continuă!
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.

Indicatori prestabiliți de realizare:

Beneficiari de infrastructură medicală/ construită/ reabilitată/ modernizată/ extinsă/ dotată (pentru
servicii medicale comunitare și ambulatorii) – 4.900 persoane;

Unități medicale construite/ reabilitate/ modernizate/ extinse/ dotate (pentru servicii medicale comunitare și
ambulatorii) – 1.

Beneficiarii direcți ai proiectului: Beneficiarul direct al proiectului este Ambulatoriul Spitalului
orășenesc Dr. Caius Tiberiu Spârchez, care va putea oferi servicii medicale la standarde europene.
Beneficiarii indirecți ai proiectului:

Populația Orașului Zărnești și a zonelor arondate, care va beneficia de standarde ridicate de civilizație și
protecție a sănătății comparativ cu situația la nivel european;

Orașul Zărnești și Spitalul orășenesc Dr. Caius Tiberiu Spârchez, care va beneficia în mod indirect de pe
urma dotării Ambulatoriului Spitalului orășenesc Dr. Caius Tiberiu Spârchez cu aparatură modernă, prin
micșoararea cheltuielilor alocate. Totodată, investiția realizată prin proiect va servi ca exemplu de bună practică
pentru celelalte unități spitalicești din țară și va contribui la creșterea gradului de încredere a pacienților privind
calitatea serviciilor medicale;

Angajații spitalului prin asigurarea unui mediu de lucru curat, nepoluat, îngrijit și sigur, cu precădere prin
punerea la dispoziție pentru derularea activității a unor echipamente performante și curate, în vederea
stimulării randamentului și eficienței productivității muncii.

Investiția realizată prin proiect poate fi exemplu pentru celelalte instituții spitalicești din țară.

Descrierea investiției:
Prin prezentul proiect se vor achiziționa echipamente medicale și mobilier pentru secțiile: Pediatrie,
Interne- Pneumologie, Cardiologie, Obstretică - Ginecologie, Chirurgie – Ortopedie, ORL, Oftalmologie Sală
Tratamente, Oftalmologie Cabinet, Explorări Funcționale Radiologie, Balneofizioterapie.

Bugetul proiectului (lei):
Valoarea eligibilă
Valoarea eligibilă Valoarea cofinanţării Valoarea
nerambursabilă din nerambursabilă din
eligibile a
neeligibilă
FEDR
bugetul naţional
Beneficiarului
inclusiv TVA
10.168.535,72 10.167.191,02
7.117.033,71
2.846.813,49
203.343,82
1.344,70
din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 9.963.847,20 lei (98 % din valoarea
eligibilă a proiectului) aproximativ: 2.141.611,43 Euro, 1 euro = 4.6525 RON (cursul de schimb prevăzut în ghidul
solicitantului).
Valoarea
totală

Valoarea totală
eligibilă
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