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FIȘĂ DE PREZENTARE – UAT ORAŞUL SÂNGEORGIU DE PĂDURE 
 

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 126541 

Titlul: Modernizarea și extinderea ambulatoriului din cadrul Spitalului Orășenesc Sângeorgiu 

de Pădure, județul Mureș 

Solicitant – UAT ORAŞUL SÂNGEORGIU DE PĂDURE 

Localizare proiect – Regiunea Centru, județul Mureș, oraș Sângeorgiu de Pădure,  str. Livezilor, nr. 6 
 

Durata de implementare: 51 luni, respectiv între data 01.07.2018 și data 30.09.2022, 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:  

Îmbunătățirea serviciilor de asistență medicală în cadrul ambulatoriului Spitalului Orășenesc Sângeorgiu de 

Pădure, județul Mureș. Ambulatoriul Spitalului Orășenesc Sângeorgiu de Pădure este singurul furnizor de servicii 

ambulatorii de medicină generală pe o rază de 30 de km, astfel pe lângă populația orașului în număr de 5166 

deservește și populația din mediul rural, zone sărace și izolate, 7 comune cu satele arondate în total aproximativ 

30.000 locuitori, pe un teritoriu cu un diametru de 1000 kmp. Proiectul va contribui la accesul sporit la servicii de 

îngrijire medicală primară a persoanelor sărace și a celor din zonele cu acces redus. 
 

Obiectivele specifice al proiectului: 

 Creșterea eficienței și calității actului medical prin modernizarea și dotarea ambulatoriului 

 Scurtarea duratei de spitalizare a pacienților internați care nu necesită îngrijire medicală permanentă prin 

dotarea ambulatoriului 

 Scăderea timpului de diagnosticare și depistare precoce a bolilor prin dotarea ambulatoriului 

 Asigurarea accesului sporit la servicii de îngrijire medicală primară a persoanelor sărace și a celor din zonele 

cu acces redus prin realizarea unui sistem sanitar modern și eficient. 
 

Rezultate așteptate: 

 Modernizarea și dotarea ambulatoriului subiect al proiectului: 1 ambulatoriu dotat și modernizat. 

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) – 30.000 persoane; 

 Unități medicale construite/ reabilitate/ modernizate/ extinse/ dotate  – 1. 
 

Beneficiarii direcți ai proiectului: 

 Populația deservită a orașului Sângeorgiu de Pădure și a celor 7 comune cu satele arondate în total 

aproximativ 30.000 de locuitori 

 Personalul aferent infrastructurii modernizate 64 de persoane care în condițiile realizării proiectului își vor 

putea desfășura activitatea mai eficient, îmbunătățind calitatea actului medical. 
 

Beneficiarii indirecți ai proiectului: 

 Administrația publică locală, crescând capacitatea sa managerială 63 de persoane. 
 

Descrierea investiției: 

Pentru îmbunătățirea structurii și funcționalității clădirii în care funcționează ambulatoriul se prevede în principal 

realizarea următoarelor lucrări: 

 Reorganizarea spațiilor existente de la parter prin realizarea de lucrări de desfacere și recompartimentare în 

vederea asigurării unor circuite funcționale optime, cu respectarea normelor actuale, 

 Lucrări de intervenții la structura existenta 

 Lucrări de desfacere a acoperișului de tip șarpantă din lemn; 

Prin prezentul proiect se propune dotarea cu echipamente/dispozitive medicale, IT și mobilier a 

următoarelor cabinete medicale: 

 Medicină internă, Pediatrie, Chirurgie generală, Obstetrică – ginecologie. 

Prin proiect se propune achiziționarea de echipamente de ultimă generație în vederea desfășurării în cele mai 

bune condiții a activității medicale specific ambulatoriului.   
 

Bugetul proiectului (lei): 

 
Valoarea 

totală 

Valoarea 

totală eligibilă  

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă 

din FEDR 

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă din 

bugetul naţional 

Valoarea 

cofinanţării 

eligibile Beneficiar 

Valoarea 

neeligibilă 

inclusiv TVA 

Leader 6.959.451,98 6.953.639,59 4.867.547,71 1.947.019,06 139.072,82 5.812,39 

Partener 81.643,00 81.643,00 57.150,10 22.860,04 1.632,86 0,00 

Total 7.041.094,98 7.035.282,59 4.924.697,81 1.969.879,10 140.705,68 5.812,39 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 6.894.576,91 lei (98% din valoarea eligibilă a 

proiectului) aproximativ: 1.481.907,99 Euro, 1 euro = 4.6525 RON (cursul de schimb prevăzut în ghidul solicitantului). 

http://www.adrcentru.ro/

