Comunicat de presă
Data: 16 septembrie 2019

Lansare proiect „Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic Județean de
Urgență Sibiu“ Cod SMIS 126210
Beneficiar: UAT Județul Sibiu, C.I.F 4406223, cu sediul în Municipiul Sibiu, str. General Magheru, nr.14,
județul Sibiu.
Linia de finanțare: POR 2014-2020, Axa Prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale,
Prioritatea de Investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel
naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea
socială prin îmbunătăţirea 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, Operațiunea A –
Ambulatorii.
Obiectivul general: Îmbunătățirea infrastructurii sanitare la nivelul Regiunii Centru.
Obiectivul specific: Creșterea calității serviciilor medicale oferite cetățenilor Județului Sibiu prin echiparea
și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.
Activitățile din cadrul proiectului cuprind achiziționarea de echipamente și dotări în cadrul Ambulatoriului,
pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite. Vor fi achiziționate echipamente medicale, iar cabinetele vor fi
dotate cu mobilier și aparatură electronică nouă (calculatoare, imprimante, telefoane fixe).
Echipamentele medicale care urmează a fi achiziționate în cadrul proiectului sunt: echipament de
radiografie standard cu detector digital – radiologie/ortopedie, aparat osteodensitometru DXA – radiologie,
ecograf mobil doppler color – cardiologie, ecograf cu elastograf – radiologie, defibrilator – cardiologie, masă
chirurgicală multifuncțională - chirurgie generală, dermatoscop – dermatologie, endoscop – ORL, endoscop flexibil –
ORL, autokeratorefactometru – oftalmologie, optotip LCD - medicina muncii, ecograf doppler color –
endocrinologie, ecograf multidisciplinar – gastroenterologie, colposcop – ginecologie, aparat EKG – cardiologie,
holter ECG cu 12 derivații – cardiologie, lampă scialitică - examinare chirurgie, ecograf – urologie și ecograf dedicat
examinarilor musculoscheletale - reabilitare medicală.
Valoarea totală a proiectului: 4.319.525,07 lei inclusiv TVA, din care finanțare nerambursabilă
4.307.706,61 lei.
Data începeri proiectului: 15.07.2019.
Data finalizări proiectului: 15.04.2020.
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