FIȘĂ DE PREZENTARE – UAT JUDEȚUL SIBIU
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
Titlul: Dotarea Ambulatoriului de specialitate – Dotarea Ambulatorului integrat din cadrul Spitalului de
Pneumoftiziologie Sibiu
Solicitant – UAT JUDEȚUL SIBIU
Localizare proiect – Regiunea Centru, județul Sibiu, Municipiul Sibiu, str General Magheru, nr. 14
Durata de implementare: 29 luni, respectiv între data 01.07.2018 și 30.11.2020, 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 infrastructurii sanitare la nivelul Regiunii Centru
Obiectivele specifice al proiectului:
 Creșterea calității serviciilor medicale oferite cetățenilor Județului Sibiu prin echiparea și dotarea Ambulatoriului de
specialitate - Dispensar din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie
Indicatori prestabiliți de realizare:
 Beneficiari de infrastructură medicală/ construită/ reabilitată/ modernizată/ extinsă/ dotată (pentru servicii medicale
comunitare și ambulatorii) – 5149 persoane;
 Unități medicale construite/ reabilitate/ modernizate/ extinse/ dotate (pentru servicii medicale comunitare și
ambulatorii) – 1.
Beneficiarii direcți ai proiectului:
- Consilui Judetean Sibiu in calitate de finantator al Spitalului
- Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu in calitate de beneficiar al proiectului
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Călătoria continuă!
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Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Beneficiarii indirecți ai proiectului:
- locuitorii judetului Sibiu si ai judetelor invecinate care vor beneficia de noile echipamente si dotari (cca 430.000 locuitori
ai judetului Sibiu)
- Pacientii Spitalului de Pneunoftiziologie Sibiu (5149 in anul 2017)
Bugetul proiectului:
Valoarea
totală

Valoarea totală
eligibilă

(lei)
1
815.315,01

(lei)
2
815.315,01

Valoare totala
contributie
publica
(lei)
3
815.315,01

Valoarea eligibilă
nerambursabilă din
FEDR

Valoarea eligibilă
nerambursabilă din
bugetul naţional

(lei)
4
570.720,50

(lei)
6
228.288,20

(%)
5
70,00

(%)
7
28,00

Valoarea cofinanţării Valoarea
eligibile a
neeligibilă
Beneficiarului
inclusiv TVA
(lei)
8
16.306,31

(%)
9
2,00

(lei)
10
0,00

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 799.008,70 lei (98% din valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ:
171.737,50 Euro, 1 euro = 4.6525 RON (cursul de schimb prevăzut în ghidul solicitantului).
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