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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT Orașul Cugir 
 

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 126736 
Titlul: Modernizare ambulatoriu Cugir prin achiziție de dotări  
Solicitant - UAT Orașul Cugir 
Localizare proiect – Adresa locului de implementare a proiectului este în Romania, județ Alba, oraș Cugir, cod poștal 
515600, strada Nicolae Bălcescu, numărul 5. 
 

Durata de implementare: 25 luni, respectiv între data 01.09.2018 și 30.09.2020, 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: Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare si a celor de nivel 
secundar, în special pentru zonele sărace si izolate, în orașul Cugir, județul Alba. 
 

Obiectivele specifice al proiectului:  
OS1 – Imbunatatirea si completarea serviciilor medicale furnizate locuitorilor din orasul Cugir si imprejurimi, prin 
dotarea ambulatoriului Spitalului Orasenesc Cugir cu echipamente medicale performante, care vor permite 
diagnosticarea si tratarea cu succes a unei game mai largi de afectiuni. 
OS2 – Reducerea inegalitatilor în ceea ce priveste starea de sanatate a populatiei din orasul Cugir si imprejurimi, mai ales 
din zonele rurale defavorizate economic, prin diagnosticarea incipienta si tratarea cu succes a unor afectiuni mai putin 
grave, ducând la scaderea ponderii persoanelor cu nevoi medicale neacoperite si la reducerea internarilor evitabile. 
 

Rezultate așteptate: 
- 1 set de echipamente de uz medical specific dotarii infrastructurii serviciilor de sanatate, noi si performante, care 
vor utila cabinetele si spatiile conexe ale ambulatoriului integrat. 
- infrastructura medicala dotata corespunzator in vederea respectarii conditiilor de diagnosticare incipienta si tratare 
cu succes a unor afectiuni mai putin grave, prevenind agravarea lor, ducând la scaderea ponderii persoanelor cu 
nevoi medicale neacoperite. 
 

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 

12,798,261.88 10,699,441.00 7,489,608.70 2,995,843.48 213,988.82 2,098,820.88 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 10,485,452.18 lei (98 % din valoarea eligibilă a 
proiectului) aproximativ: 2.253.724,27 Euro, 1 euro = 4.6525 RON (la cursul de schimb prevăzut în Ghidul solicitantului). 
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Indicatori prestabiliți de realizare:  
 Beneficiari de infrastructură medicală/ construită/ reabilitată/ modernizată/ extinsă/ dotată (pentru servicii 

medicale comunitare și ambulatorii) – 35.000 persoane; 
 Unități medicale construite/ reabilitate/ modernizate/ extinse/ dotate (pentru servicii medicale comunitare și 

ambulatorii) – 1. 
 

Beneficiarii direcți ai proiectului: 
Grupul tinta care va beneficia de rezultatele proiectului este format dintr-o populație de aproximativ 35.000 locuitori dispersați 
geografic pe zeci de kilometri ca urmare a zonei montane în care se afla orasul si a arondarii mai multor comune aflate în vecinatate. 
In cifre absolute, conform recensamantului efectuat in 2011, populatia orasului Cugir se ridica la 21.376 de locuitori, in scadere fata 
de recensamantul anterior din 2002, cand se inregistrasera 25.977 de locuitori. Declinul demografic care caracterizeaza orasul Cugir 
este dublat de un proces accentuat de imbatranire a populatiei, ceea ce se traduce intr-o nevoie mai mare de servicii medicale. La 
populatia orasului Cugir, se adauga populatia localitatilor componente (Bocșitura, Bucuru, Călene, Fețeni, Goașele, Mugești si 
Vinerea), precum si pentru populatia comunelor din apropiere: Ceru-Bacainti, Blandiana, Salistea, Sibot. 
 

Beneficiarii indirecți ai proiectului: 
În mod indirect grupul tinta al proiectului va fi reprezentant de comunitatea de cetateni, care vor beneficia de servicii medicale 
nespitalicesti de o calitate ridicata si astfel nu vor fi nevoite sa migreze spre marile centre urbane sau înafara tarii. Comunitatea 
va avea cel mai mult de câstigat de pe urma implementarii proiectului, deoarece prin acesta se vor asigura premisele unui nivel 
de sanatate crescut pentru cetateni si un nivel ridicat al calitatii serviciilor medicale oferite la nivel local. 
 

Descrierea investiției: 
Pe baza analizei situatiei existente si alcatuirii unui necesar pe fiecare cabinet/laborator ce compune ambulatoriul a fost alcatuita 
o lista a investitiilor propuse. In alcatuirea necesarului de echipamente a un rol important l-a avut evidenta cazuisticii de la nivelul 
ambulatoriului care prezinta tipurile de investigatii si interventii necesare, precum si experienta personalului medical.  
Astfel, se propune achizitia urmatoarelor: 
Pentru cabinet Cardiologie: Holter EKG, Holter TA, Complex de efort – sistem testare la efort, Electrocardiograf cu 6 sau 12 canale 
Pentru cabinet Medicina interna: Ecograf portabil cu sonda convexa, Analizor semiautomat biochimie, Hemocontrol analizor, 
Holter ECG EC 2-3-12 H cu 12 canale, Multifunctional laser, Tensiometru, Pulsoximetru, Termometru, Glucometru, Scaun birou, 
Masa instrumentar, Dulap pentru medicamente si instrumente. 
Pentru cabinet Diabet, boli nutritie si boli metabolice: Multifunctional laser, Birou cabinet medical, Scaun directorial, 
Tensiometru electronic brat 
Pentru cabinet Pneumologie: Calculator + monitor, Lampa bactericida cu UV fixa, Electrocardiograf portabil, Pulsoximetru, 
Tensiometru + Stetoscop, Spirometru, Multifunctional laser, Etajera cu 2 usi, Dulap vestiar cu raft si suport umerase, Masuta 
spirometru, Fisier CD 
Pentru Compartiment boli infectioase: Tensiometru cu stetoscop, Pulsoximetru portabil, Otooftalmoscop Riester Pen Scopo 
2080, Lampa de examinare mobile Led Q 10, Monitor Edan IM8, Aparat aerosoli, Termometru, Trusa de urgenta pentru 
insuficiente respiratorii acute (Pipe guedel diverse marimi, tub oxygen portabil , masti faciale, burduf) 
Pentru cabinet pediatrie: Termometru de frunte/ureche cu scanare in infrarosu, Pulsoximetru deget sugari, Pulsoximetru deget 
pediatric, Aspirator portabil de secretii de putere medie 
Pentru cabinet Dermatologie: Tensiometru + Stetoscop, Glucometru cu bandelete, Termometru, Pulsoximetru, Cabina de iradiere 
UV a intregului corp, Dermatoscop, Dermatoscop, Criocauter cu accesorii, Dermatoscop, Freeze Pen 
Pentru Cabinet Endocrinologie: Orhidometru, Exoftalmometru, Scaun de birou, Birou mare 
Pentru Obstetrica ginecologie: Electrocauter, Monitor TV led, Colposcop digital, Imprimanta LASER/INKJET 4 cartuse de culori cu 
wifi printing air printing, Sonda de aspiratie endouterina din otel marime diametru (4 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm), tub 
elastic transparent de legatura cu aparatul de vid ,maner canula, ECOGRAF acreditat international pentru examinare obstetricala 
si ginecologica cu 3 sonde: intravaginal / 4d abdominal / liniar, seringa cu aspiratie pluraject 2 marca 3m pentru carpule de 1,8 ml 
cu stopere perforate; Ace atraumatice 0.4 x 25mm 27G 3M, Ace Atraumatice Sopira Carpule 30g Heraeus Kulzer - 0.3 x 25mm, 
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masa ginecologica hidraulica, masa pt instrumente, vitrina tip a cod in24101, unitate de radiochirurgie universala, aparat 
Novasure 3D automatic si semiautomatic, aparat histeroscopie diagnostica plus set de canule aparatul are videocamera si 
filmeaza si face poze real time intrauterin bard magnum biopsy gun pt sfera ginecologica si mamara cu accesorii, ligasure vessel 
sealing devices curved jaw - open sealer divider, electrosurgical generator, aparat foto, 27inch | Retina 5K Display | 8C Intel Xeon 
W 3.2GHz | 1TB SSD, Notebook 15'' Touch Bar 1TB SSD Silver - tastatura internaționala, CooperSurgical 64-695 Baggish Biopsy 
Punch aparat pt biopsie de exocol, surface studio - 2tb / intel core i7, cardiotocograf fc 1400 twins, philips intellivue mp50, 
monitor ta / ekg / spo2 / respiratii/ tensiune arteriala sangeranda, cantar digital de diagnostic accumed bf-1201, penseta pentru 
biopsie. 26 cm, pensa pentru biopsie, 24 cm, lumina de examinare portabila pentru toate speculele Cusco, stetoscop.  
Pentru Radiologie: Aparat digital de roentgendiagnostic scopie si grafie, Ecograf cu sonde abdominala, liniara, cu soft inclus de 
san, tiroida, parti moi si elastografie si imprimanta color, Mamograf digital, Detector de vene portabil, Scaune de birou, Dulap cu 
o usa, Cuier, Birou cu sertar tastatura, System pacs  
Laboratorul de analize medicale: Analizor automat imunochemiluminiscenta, Coagulometru automat cu 2 canale, Lampa UV, 
Autoclave 20 l, Analizor automat urini, Scaun recoltare sange, Calculator + monitor, Multifunctional laser, Dezumidificator, Pipete 
automate 0.5-10 ul, 10-100ul 20-200 ul 100-1000 ul, Mese laborator, Dulap reactivi, Dulap vestiar, Bancheta sala de asteptare;  
Recuperare medicala: Bancheta sala de asteptare 4 locuri, Canapea de consultatii masaj, Scarita cu doua trepte, Dulap cu rafturi de 
sticla, Paravan medical cu 3 sectiuni, Masuta aparate cabinet medical, Multifunctional laser, Dispozitiv recuperare, deficient 
locomotorii, Dinamometru electronic de mana, TRX – Sistem tip suspensie set TRX P3, Lampa termoterapie, profesional magnet, BTL 
6000 Short wave 400, Cuptor parafina, Pachete gel 20/30, Masa elongatii  
Chirurgie: Defibrilator cardiac AED, Multifunctional laser, Tensiometru profesional de brat, Detector de vene portabil, 
Electrocauter monobipolar 160W, Masina de spalat, instrumentar de laborator cu scara, Scaun directorial, Sistem pentru 
prepararea si turnarea mediilor de cultura, Doppler vascular oscilometru si dop cu 3 sonde, Cutii instrumentar maner inox 
18X8X4, Cutii instrumentar maner inox 22X12X5, Cutii instrumentar maner inox 25X12X5, Cutii instrumentar maner inox 
30X15X6, Cutii instrumentar maner inox 34X16X6, Cutii instrumentar maner inox 40X16X6, Aparat de laborator cobas 6000, 
Aparat identificare specii bact. Antibiograma, Autoclav sterilizare Presoclave II clasa N 80 L, Holter ECG cu software, Birou cabinet 
medical, Lavoar aseptic, Imprimanta bratari identificare  
Oftalmologie: Oftalmoscop, Tomograf computerizat, Aparat Plusoptix, Ecograf oftalmologic + sonde  
Pentru toate aceste echipamente si dotari au fost intocmite fise tehnice anexate aplicatiei de finantare. 
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