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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT ORAȘ ABRUD 
 

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 123942 

Titlul: Reabilitare, modernizare și extindere ambulatoriu cu înglobare clădire C8 (propusă pentru 
schimb de destinație din magazie în ambulatoriu) și amenajare 
Solicitant – UAT ORAȘ ABRUD 
Localizare proiect – Regiunea Centru, județul Alba, Oraș Abrud, str. Piața Eroilor, nr.1. 
 

Durata de implementare: 50 luni, respectiv între data 04.06.2018 și data 31.07.2022, 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 este constituit din investiții care vor contribui la 
accesul sporit la serviciile de îngrijire medicala primara a persoanelor sărace si a celor cu acces redus si creșterea 
calității serviciilor medicale, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile, egalității de șanse, promovării 
tehnologiei informației si transparentei in domeniul achizițiilor publice. 
Prin reabilitarea, modernizarea si extinderea la standarde europene a spatiilor ambulatoriului rezulta posibilități 
crescute de igienizare si sterilizare, ceea ce conferă un mai bun control al bolilor transmisibile, îndeosebi într-un 
spațiu cu frecventa ridicata a accesului public. In acest mod se reduc potențialele focare de răspândire de germeni. 
De asemenea, sunt create condiții normale atât pentru efectuarea actului medical cat si din punct de vedere al 
serviciilor de care beneficiază pacienții ambulatoriului. În aceeași măsură este creat un circuit funcțional eficient 
pentru derularea activităților ambulatoriului. 
 

Obiectivele specifice al proiectului:  
 Modernizarea, reabilitarea și extinderea corpului de clădire ambulatoriu  
 Creșterea calității serviciilor oferite în cadrul secțiilor ambulatoriului 
 Creșterea gradului de accesibilitate în spațiile aferente ambulatoriului 
 

Rezultate așteptate: 
 Organizarea infrastructurii de proiect 
 Licitații: 1 proiect tehnic finalizat, documentații de atribuire pentru achiziția de lucrări si pentru servicii de 
management al investiției, 1 contract încheiat pentru execuția lucrărilor ( sau mai multe), contracte încheiate 
pentru achiziția utilajelor si dotărilor 
 Reabilitare, modernizare si extindere ambulatoriu cu înglobare clădire C8 (propusă pentru schimb de 
destinație din magazie în ambulatoriu) și amenajare incintă 

http://www.adrcentru.ro/
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Indicatori prestabiliți de realizare:  
 Beneficiari de infrastructură medicală/ construită/ reabilitată/ modernizată/ extinsă/ dotată (pentru servicii 
medicale comunitare și ambulatorii) – 250 persoane; 
 Unități medicale construite/ reabilitate/ modernizate/ extinse/ dotate  – 2. 
 

Beneficiarii direcți ai proiectului: 
 Beneficiarii direcți ai proiectului sunt reprezentați în primul rând din personalul ambulatoriului, condiții 
îmbunătățite, organizarea mai buna dar si dotarea moderna urmând sa își pună amprenta asupra eficienței 
activități desfășurate, cu impact direct la nivelul stării de sănătate a pacienților. 
Beneficiarii indirecți ai proiectului: 
 Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt în primul rând familiile pacienților. Prin asigurarea unor servicii calitative 
în cadrul ambulatoriului, se evita scoaterea pacientului din mediul familial prin spitalizarea lui, care presupune stres si 
costuri suplimentare. Astfel se evita si pierderile financiare ale acestora, datorita numărului redus de zile lucrătoare 
pierdute de pacient si familia sa. Acest grup al beneficiarilor indirecți ai proiectului poate fi lărgit la întreaga populație 
a orașului Abrud si a Comunelor învecinate, însumând 19552 locuitori (comuna Roșia Montana cu 3872 locuitori, 
Bistra - 5066 locuitori, Ciuruleasa -1235 locuitori, Mogoș- 1050 locuitori, si orașul Abrud - 5072 locuitori) 
 Economia regionala va beneficia indirect prin asigurarea unui nivel de sănătate la un nivel superior pentru 
angajați sau aparținători, prin reducerea numărului de zile pierdute prin inactivitatea sau prin încercarea de a-si 
rezolva probleme de sănătate. O sănătate mai buna înseamnă un potențial mai ridicat de munca, care se reflecta în 
creșterea economica a zonei. 
 Tot ca si beneficiari indirecți sunt si CL Abrud - proprietarul infrastructurii reabilitate, Casa Județeană Alba de Asigurări 
si Sănătate - beneficiarul contractual al serviciilor oferite, furnizorii de utilități, de alimente si alte materiale si servicii. 
 

Descrierea investiției: 
Se propune reabilitarea, modernizarea, dotarea si extinderea ambulatoriului pentru crearea unui spațiu care sa 
permită desfășurarea în condiții optime a activităților medicale 
În acest scop se propun următoarele intervenții: 
 extindere ambulatoriu cu înglobarea clădirii C8 (propusa pentru schimb de destinație din magazie in ambulatoriu) 
 extinderea ambulatoriului se realizează pe latura de sud-est a acestuia, cuprinzând si actuala magazie C8, din 
care se vor păstra doi pereți exteriori 
 regimul de înălțime a extinderii este de P+1E; 
 suprafața construita a extinderii este de 405mp, suprafața desfășurată fiind de 880 mp; 
 investiția propusă presupune și recompartimentarea spațiului interior existent al ambulatoriului prin desfacerea 
unor ziduri de compartimentare, realizare goluri în pereți de rezistență și realizare pereți noi din zidărie ușoară; 
 dotarea clădirii cu un ascensor cu două stații pentru a facilita accesul la etajul clădirii 
 dotarea ambulatoriului cu aparatura specifică 
 

Bugetul proiectului (lei): 

Valoarea 
totală 

Valoarea totală 
eligibilă 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din FEDR 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă buget naţional 

Valoarea cofinanţării 
eligibile a Beneficiarului 

10.699.922,06 10.699.922,06 7.489.945,46 2.995.904,08 214.072,52 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 10.485.849,54 lei (98 % din valoarea eligibilă 
a proiectului) aproximativ: 2.253.809,68 euro, 1 euro=4.6525 RON (cursul de schimb prevăzut în Ghidul solicitantului). 

http://www.adrcentru.ro/

