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Lansare proiect „Îmbunătățirea accesului populației din județul Sibiu 

la servicii medicale de urgență“ Cod SMIS 125263 
 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, Agenția 
pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 
2014-2020, implementează proiectul „Îmbunătățirea accesului populației din județul Sibiu la servicii medicale de 
urgență“ Cod SMIS 125263 având ca Beneficiar SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SIBIU. Proiectul a fost 
finanțat prin Regio - Programului Operațional Regional 2014 – 2020 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, 
Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 - Investiții în infrastructurile 
sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducand 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, 
Operatiunea B - Unități De Primiri Urgențe/Compartimente De Primiri Urgențe. 

 
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiţii în dotări sau lucrări 

necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operaționalității la nivel naţional, regional şi local, 
reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate publică și îmbunătăţind accesul la serviciile medicale de 
calitate.  

Prin proiect se urmărește modernizarea și tehnologizarea la nivel European al infrastructurilor sanitare 
deficitare, care utilizează în continuare aparatură uzată fizic si moral, prin achiziția de echipamente noi și eficiente, ce 
aduc atât o creștere calitativă a serviciilor oferite, cât și o creștere cantitativă a numărului de persoane beneficiare de 
servicii medicale, îmbunătățind starea de sănătate publică la nivel național, regional și local. 

 
Obiectivele specifice:  
- Dotarea infrastructurii unităților de primiri urgențe și a compartimentelor de primiri urgențe (inclusiv cu 

echipamente pentru terapie intensivă – ATI, precum și echipamente destinate secțiilor suport care deservesc 
UPU). 

- Îmbunătățirea accesului la servicii medicale a persoanelor din regiunea de implementare prin creșterea stării 
de sănătate publică. 

 
Valoarea totală a proiectului: 4.787.988,31 lei. 
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 3.351.591,83 lei (70%). 
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 1.340.636,74 lei (28%). 
Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului: 95.759,74 lei (2%). 
 
Data începerii: 01/01/2014. 
Data finalizării: 31/10/2019.
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