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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT JUDEȚUL BRAȘOV 
 

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 126488 

Titlul: Dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Ambulatoriului Integrat al 
Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov 

Solicitant – Parteneriatul dintre JUDETUL BRASOV si spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov 
Localizare proiect – Investitia se va derula in cadrul Ambulatoriului Spitalului Clinc Judetean de Urgenta Brasov, 
situat in judetul Brasov, Municipiul Brasov, Calea Bucuresti, nr. 25-27 
 

Durata de implementare: 32 luni, respectiv între data 01.07.2018 și data 28.02.2021, 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 consta în îmbunatațirea infrastructurii sociale 
prin dotarea Ambalatorului Integrat din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența Brasov în vederea cresterii 
calitatii serviciilor medicale si a accesibilitații la servicii de îngrijire medicala primara în regim ambulatoriu. Scopul 
proiectului este de a contribui la eficientizarea sistemului de sanatate din județul Brasov, prin reducerea 
internarilor evitabile în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența Brasov, cât si la accesibilizarea ofertei de 
servicii de asistența în cadrul Ambulatoriului. 
 

Obiectivele specifice al proiectului:  
1. Ridicarea nivelului calitativ al actului medical prin dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic Județean 
de Urgența Brasov prin achiziționarea a 58 de tipuri de echipamente, aparatura medicala performanta si 
mobilier (respectiv 163 de bucați) specifice dotarii cabinetelor de specialitate din cadrul unui ambulatoriu. (ex. 
ECOGRAF STATIONAR DOPPLER - cardiologie, EMG-ELECTROMIOGRAF - neurologie, CITOMETRU DE FLUX - 
laborator, ECOBIOMETRU – oftalmologie, ECOGRAF STATIONAR – ginecologie, COMPUTER TOMOGRAF etc) 
2. Scaderea numarului de pacienți internați prin dotarea Ambulatoriului cu echipamente si aparatura medicala 
complexa. Toate echipamentele si aparatura medicale care se vor achiziționa prin proiect vor fi noi si 
performante contribuind la scaderea numarului internarilor evitabile din cadrul spitalului. 
 

Rezultate așteptate: 
1. 12 cabinete dotate cu echipamente, aparatura medicala si mobilier de specialitate 
2. 163 echipamente, aparatura medicala si mobilier de specialitate achizitionate (58 tipuri) 
3. Reducerea numarului de paturi in 3 sectii ale Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov (medicina interna, 
cardiologie si ortopedie si traumatologie) intre 4% - 25%. 
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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: 
- Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Brasov, definita conform Legii administratiei publice locale nr. 215 
din 23 aprilie 2001, republicata  cu modificarile si completarile ulterioare si constituite potrivit Legii nr. 2 din 16 
februarie 1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
- Personalul medical angajat in diagnostificarea si tratarea pacientilor din cadrul sectiei Ambulatoriu a Spitalul 
Clinic Judetean de Urgenta Brasov 
- 90 de cadre medicale, dintre care 49 medici primari, 22 medici specialisti, 17 asistenti medicali principali si 2 
asistenti medicali; 
- Populatia judetului Brasov deservita de Ambulatoriul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov – 633.686 
persoane conform Directiei Judetene de Statistica, Populatia judetului Brasov dupa domiciliu la 1 ianuarie 2018; 
- Populatia din alte judete ale tarii si cetatenii straini care tranziteaza teritoriul judetului Brasov. 
-Laboratorul de analize al Ambulatoriului care se doteaza prin proiect va fi folosit in comun cu Spitalul Clinic 
Judetean de Urgenta Brasov 
 

Beneficiarii indirecți ai proiectului: 
- Unitatea de Primiri Urgente din cadrul SCJU Brasov, intrucat o parte din pacientii care se indreapta catre 
aceasta, cu probleme de sanatate minore, vor fi directionati catre Ambulatoriul Spitalului. 
- Un alt beneficiar indirect va fi Casa Nationala de Asigurari de Sanatate Brasov, pacientii asigurati avand, in 
urma implementarii proiectului acces la servicii publice de sanatate imbunatatite, ca urmare a reducerii 
numarului de internari evitabile. 
Posibilitatile de dezvoltare a infrastructurii medicale, oferite prin POR_Axa_8_Prioritatea de 
investitii_8.1_Obiectivul specific_8.1.A, au dus la initierea discutiilor cu Partenerul 2 (Spitalul Clinic de Ugenta 
Judetean Brasov) pe tema dotarilor necesare Ambulatoriului. Pentru elaborarea cererii de finantare de catre 
UAT Judetul Brasov, s-a tinut cont de necesarul si de caracteristicile aparaturii medicale si a mobilierului de 
specialitate pentru asigurarea conditiilor propice realizarii actului medical la standarde ridicate. 
 

Descrierea investiției: 
Achiziționarea a 58 de tipuri de echipamente (respectiv 163 buc), aparatură medicală peformantă și mobilier 
specifice dotării cabinetelor de specialitate din cadrul unui ambulatoriu. 
 

Bugetul proiectului (lei): 

Valoarea 
totală 

Valoarea totală 
eligibilă  

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă FEDR 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă 
buget naţional 

Valoarea cofinanţării 
eligibile a 

Beneficiarului 

10,699,095.67 10,699,095.67 7,489,366.97 2,995,746.78 213,981.92 
din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 10.485.113,75 lei (98 % din valoarea 
eligibilă a proiectului) aproximativ: 2.253.651,53 Euro, 1 euro = 4.6525 RON (cursul de schimb prevăzut în 
ghidul solicitantului). 
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