
 
 

 
 
 

Raport de activitate pe anul 2021 – Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu  
 
 

În mod similar cu anul anterior și în 2021 contextul în care SCJU Sibiu și-a desfășurat activitatea a fost 
unul aparte, stând sub semnul pandemiei de Covid-19. Acest fapt a determinat anumite particularități în 
organizarea instituției, astfel încât nu se poate face o comparație cu activitatea de dinaintea pandemiei. În 2021 
obiectivul principal a fost gestionarea eficientă a pandemiei în condițiile date de valul 3 și valul 4 al infecțiilor cu 
virusul Sars-Cov-2 în județul Sibiu.  

Activitatea a fost permanent adaptată contextului epidemiologic, cea mai mare instituție sanitară a 
județului având statutul de spital Covid-19. Concomitent cu eforturile și măsurile implementate în acest sens, 
spitalul a vizat și organizarea unei activități medicale corespunzătoare pentru pacienții cu celelalte afecțiuni, 
făcând eforturi pentru asigurarea zonelor “verzi” și a unor circuite optime pentru siguranța pacienților și a 
personalului medical. Și în context pandemic, managementul spitalului împreună cu autoritățile județene s-au 
preocupat de creșterea calităţii serviciilor medicale prin investiții în echipamente și infrastructura unității 
spitalicești. Investițiile au fost realizate din fonduri alocate de Consiliul Județean, Ministerului Sănătății, din 
fonduri proprii, din finanțări europene nerambursabile precum și prin atragerea unor donații și sponsorizări.  
 

1. Situația Financiară  
 

SCJU Sibiu a încheiat anul fără probleme financiare și nu a primit reclamații de la furnizori privind 
obligațiile de plată. SCJU Sibiu a avut încasări de 454.186,47 mii lei și a efectuat plăți în valoare de 439.048,73 
mii lei. Plățile sunt mai mici decât încasările Din încasările totale ale spitalului, finanțarea asigurată de Consiliul 
Județean Sibiu a fost de 2386,82 mii lei reprezentând o pondere de 0,53%. Aceste fonduri au fost destinate și 
utilizate astfel: 

 

• 231,10 mii lei pentru secțiunea de dezvoltare după cum urmează:  
➢ 182,31 mii lei pentru dotări cu echipamente medicale; 
➢ 48,79 mii lei pentru obiective de investiții.  

• 2.155,72 mii lei pentru secțiunea de funcționare: reparații curente și utilități după cum urmează: 
➢ 437,72 mii lei pentru reparații curente; 
➢ 1718,00 mii lei pentru utilități.  

 
SCJU Sibiu a primit o finanțare de 83 mii lei de la Ministerul Sănătății pentru achiziționarea de 

echipamente medicale precum și sponsorizări și donații în valoare de 2213,48 mii lei.  
 

2. Indicatori de performanță pe anul 2020 
 

- numărul total de pacienți externați:28.898; 
- număr internări de zi: 11.638: 
- numărul total consultații realizate în ambulatoriul de specialitate (policlinica): 143.559 pacienți;  
- numărul de pacienți care s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe: 59.123 (din totalul menționat, 
14.926 pacienți au fost internați). 

  
Datele menționate indică o creștere a activității în față de anului anterior în condițiile în care s-au făcut 

eforturi pentru a fi organizată activitatea medicală din zonele “verzi” și pentru pacienții cu alte afecțiuni. 
Activitatea medicală a continuat să fie influențată și de pandemia de coronavirus fiind necesară alocarea de 
paturi și resurse umane suplimentare pentru secțiile angrenate în tratarea pacienților COVID. Acest fapt s-a 
reflectat reorganizarea în mai multe rânduri a structurii organizatorice cu caracter temporar.  

Un indicator pe care l-am urmărit cvi atenție și care a crescut chiar și în contextul epidemiologic diferit, 
este indicele de complexitate a cazurilor pe spital, care s-a situat la 1,7526 comparativ cu 1,6252 în 2020. 
Creșterea sa se explică prin faptul că în cadrul spitalului au fost internate și tratate cazuri urgente, cu o 
complexitate mai ridicată. Având în vedere că la contractarea serviciilor medicale pe anul curent (2022) se are 
în vedere ICM-ul istoric, se va putea accesa o sumă mai mare de la Casa de Asigurări.  

În ceea ce privește rata infecțiilor asociate asistenței medicale, aceasta s-a situat la 2,52%, procent în 



 

jurul mediei europene, ceea ce în condiții de pandemie când pacienții din ATI cresc riscul de astfel de infecții și 
luând în considerare cazurile infecțioase care se complică cu tratament antibiotic care generează germeni, este 
un nivel mulțumitor.  
 

3. Elemente de noutate/acțiuni inovative în care instituția s-a remarcat  
 

a) de la începutul anului, în cadrul SCJU Sibiu a funcționat, pe parcursul trimestrul I,  un centru de 
vaccinare anti – Covid-19, pentru personalul instituției și pentru personalul din alte unități sanitare publice sau 
private. Totodată, SCJU Sibiu s-a implicat, alături de Consiliul Județean Sibiu și alte instituții publice și medicale 
din județ, în calitate de co-organizator la două maratonuri de vaccinare: “Summit-ul Muzical al Vaccinării” din 
luna mai și “Maratonul Vaccinării” în octombrie-noiembrie.  

 
b) începând din luna martie, programările pentru consultații în Ambulatoriul spitalului (Policlinica) se 

pot face pe platforma online Portal Medical (https://portalmedical.cjsibiu.ro/. Totodată, prin intermediul 
acesteia, pacienții pot avea acces la toate datele medicale personale și își pot vizualiza istoricul medical. Soluția 
a fost realizată la inițiativa Consiliului Județean Sibiu fiind parte din cadrul unui amplu proiect realizat cu fonduri 
europene  “Sustenabilitate. Inovare. Bunăstare. Incluziune Socială. Unitate. Sibiu-Strategia 2030”, cofinanțat din 
Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.  Scopul proiectului 
este de a crește accesul online la serviciile publice gestionate de instituțiile din subordine în vederea reducerii 
birocrației pentru cetățeni când accesează servicii de sănătate. Proiectul are o valoare totală  de 3.701.804,04 
lei , din care 3.141.080,48 lei este valoarea cofinanțării nerambursabile.  

 
c) începând cu data de 01.04.2021 SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTĂ SIBIU a devenit 

partener, alături de SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE DR. I A SBARCEA BRASOV, în 
proiectul „SERVICII MEDICALE DE SCREENING PRENATAL PENTRU 2100 GRAVIDE DIN REGIUNEA 
CENTRU”. Proiectul este cofinanțat prin Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa 
prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Operațiunea: Creșterea numărului de persoane care 
beneficiază de programe de sănătate şi de servicii orientate către prevenţie, depistare precoce (screening), 
diagnostic şi tratament precoce pentru principalele patologii.  Obiectivul  general al proiectului este  creșterea 
numărului de persoane din regiunea centru care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate 
către prevenţie, depistare precoce diagnostic și tratament – screening prenatal, cu accent pe persoanele 
vulnerabile. Valoarea totală proiect: 12,097,718.71 lei. Finanţare nerambursabilă: 11,855,764.35 lei.  
 
                d) SCJU Sibiu a participat ca beneficiar în cadrul studiului ”Identificarea și evaluarea indicatorilor de 
alarmă ai instalării sindromului de epuizare la personalul din unități medicale”. Cercetarea s-a desfășurat în 
perioada 2020-2021 iar colectarea efectivă a datelor a avut loc în intervalul aprilie – iunie 2021. La studiu au 
participat angajați ai SCJU Sibiu următoarele categorii profesionale: medic specialist/ primar, medic rezident, 
asistent/ă medical/ă, infirmieră/ îngrijitoare/ brancardier, alte categorii de personal de specialitate, personal 
administrativ, personal tehnic. Consiliul Județean Sibiu a organizat în decembrie 2021 atelierul de diseminare a 
“Raportului preliminar de cercetare”. Dintre categoriile socioprofesionale cu cel mai înalt risc de burnout se 
evidențiază medicii (atât din secții COVID, cât și non-COVID), dar Un nivel foarte ridicat a fost înregistrat și în 
rândul personalului TESA.  
 

  4. Obiective pentru anul 2022 
 

Pentru continuarea procesului de dezvoltare a serviciilor medicale, SCJU Sibiu a transmis către 
Consiliul Județean Sibiu o serie de investiții necesare în anul următor pentru a fi luate în considerare pentru 
finanțare de la bugetul local. Sunt vizate următoarele:  

 
➢ Reparații capitale la rețelele de alimentare cu energie electrică la clădiri – actualizare DALI – 90.mii 

lei: 
➢ Reparații capitale  la rețelele exterioare de alimentare apă și canalizare – achiziție DALI 90 mii lei;  
➢ Reparat, înlocuit conducte de apă caldă, apă rece, canalizări  subsol UPU – 400 mii lei;  
➢ Proiectare instalație gaze medicale 200.000 lei; 

 
În ceea ce privește dotările cu aparatură, propunerile noastre se raportează la necesitățile apărute în 

contextul evoluției pandemice generate de COVID 19 precum și la aparatura necesară pentru secțiile verzi, lista 
fiind în curs de elaborare.  
 

5.  Proiecte/Investiții derulate în 2020: obiective de investiții finalizate sau aflate în derulare,, dotări cu 
aparatură și reparații curente.  
 

Așa cum am indicat anterior, în anul 2021, cea mai mare provocare a fost asigurarea celor mai bune 
condiții din perspectiva gestionării pandemiei, coroborat cu continuarea activității medicale specifice pentru 
asigurarea stării de sănătate a populației.  
 

https://portalmedical.cjsibiu.ro/


 

Cele mai importante obiective de investiții aflate în derulare în 2021 sunt finanțate prin fonduri europene 
nerambursabile si gestionate de către Consiliul Județean Sibiu.  De asemenea, au exista obiective de investiții 
finanța de către Consiliul Județean sau din fonduri proprii.  

 
 

A) OBIECTIVE DE INVESTIȚII ȘI REPARAȚII CURENTE  
 

a) reabilitare termică Secția Clinică Dermato-Venerologie  
 

În luna mai a anului trecut s-a dat ordinului de începere a lucrărilor pentru reabilitarea pentru execuția 
lucrărilor de reabilitare termică a clădirii Secției Clinice Dermato - Venerologie.  

Investiția se realizează în cadrul proiectului ”Reabilitarea termică a unor clădiri din cadrul Spitalului 
Clinic Județean de Urgență Sibiu”, derulat de către Consiliul Județean Sibiu cu sprijinul fondurilor europene 
atrase prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020. Prin acest proiect se vor reabilita alte două 
clădiri ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, respectiv: Clădirea Spitalul Nou (Maternitatea) și Clădirea 
Blocului Chirurgical. Detalii despre aceste vor fi comunicate la subpunctele următoare.  

Lucrările sunt execute de către SC BALOR Cons SRL, valoarea acestora ridicându-se la suma de 
2.308.484,44 lei fără TVA, iar termenul de finalizare este de 10 luni, conform contractului. 

Lucrările includ refacerea instalației de apa-canal, a celei termice, electrice, precum și  de ventilație. De 
asemenea, se va schimba tâmplăria exterioară și se vor termoizola pereții exteriori. În plus, se vor amenaja 
grupuri sanitare în saloane, dar și pentru personalul secției și pentru aparținători 
 

 
 

b) extinderea Unității de Primiri Urgențe a SCJU Sibiu  
 
În luna iunie s-a dat startul pentru extinderea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Cinic Județean de 

Urgență Sibiu. Aceasta va fi, de asemena, dotată cu un Computer Tomograf nou si performant.  
Investiția se realizează în cadrul proiectului ”Modernizare, extindere și dotare a Unității de Primiri 

Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu”, finanțat din fonduri europene, prin Programul 
Operațional Regional 2014 – 2020. Constructorul are la dispoziție 11 luni pentru finalizarea lucrărilor (sfârșitul 
lunii aprilie 2022), în condițiile în care graficul de lucrări nu va fi afectat de evoluția pandemiei. 

Valoarea investiției se ridică la 8.471.493,40 lei cu TVA, din care suma plătită pentru computerul 
tomograf este de 1.428.000 lei cu TVA. 

Ca urmare a acestui proiect, în mai puțin de un an, sibienii vor avea parte de servicii medicale de 
urgență mult mai bune și mai performante. Clădirea se va mări cu 300 mp la parter și cu un etaj tehnic de 51 
mp, extindere care va asigura un flux medical corespunzător cerințelor actuale de calitate. În plus, sibienii care 
trebuie investigați cu ajutorul computerului tomograf nu vor mai fi plimbați cu targa sau în căruciorul cu rotile 
până la aparatul din Secția Radiologie a spitalului, situată în clădirea Maternității, ci vor avea parte de această 
investigație chiar în Urgență, care va fi dotată cu un CT performant. Astfel, va scădea mult timpul necesar 
pentru investigare, diagnosticare și tratament.  

Printre principalele lucrări care vor fi efectuate se numără: realizarea un spațiu de tip garaj pentru 
salvare, în imediata apropiere a accesului principal în unitate; amenajarea de alei carosabile pentru ambulanță, 
alei pietonale, parcări și spații verzi; realizarea/reabilitarea grupurilor sanitare pentru medici, pacienți și pentru 
sala de așteptare, dar și a unui grup sanitar pentru persoanele cu dizabilități; modernizarea registraturii UPU.  

De asemenea, va fi amenajată o cameră pentru pacienții decedați, o cameră de decontaminare, o boxă 
pentru colectarea deșeurilor și igienizarea tărgilor, precum și un spațiu generos pentru computerul tomograf, 
cameră tehnică computer tomograf, cameră de comandă și cameră de resuscitare. În cadrul proiectului se vor 
achiziționa și echipamente pentru instalațiile de ventilație. 

 
 



 

       
 

 
   

c) Reabilitarea termică a clădirii Blocului Chirurgical 
 

Pavilionul Blocului Chirurgical este una dintre cele mai mari și importante clădiri din structura SCJU 
Sibiu, aici desfășurându-și activitatea secții de importanță vitală: Chirurgie I si II, Ortopedie, Urologie, și blocurile 
operatorii ale acestora. Investiția se realizează tot în cadrul proiectului ”Reabilitarea termică a unor clădiri din 
cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu”, Valoarea proiectului se ridică la suma de 13.960.326,25 lei 
fără TVA iar constructorul BALOR CONS SRL are la dispoziție 15 luni pentru realizarea de lucrări de refacere 
integrală a instalației de apă-canal,  a celei termice, electrice, precum și a instalației de ventilație. De asemenea,  
se vor reface pardoseli și tencuieli interioare, se va schimba tâmplăria exterioară, iar clădirea va fi izolată termic.  
 

d) Reabilitare termică clădirea Spitalului Nou (Maternitate), partea nerenovată 
 

Tot în cadrul proiectului „Reabilitarea termică a unor clădiri din cadrul Spitalului Clinic Județean de 
Urgență Sibiu”, în 2021 s-a dat startul reabilitării termice pentru clădirea Spitalului Nou (Maternitate), partea 
nerenovată.  Termenul de execuție este luna august a anului curent.  

Constructorul va realiza lucrări de refacere integrală a  instalației de apă-canal,  a celei termice, precum 
și a instalațiilor electrice și de ventilație. Totodată, se vor realiza recompartimentări, pereții exteriori opaci vor fi 
izolați, iar tâmplăria exterioară va fi schimbată. În plus, rețeaua de distribuție încălzire  se va înlocui cu o altă 
rețea pentru a evita pierderile termice. Valoarea lucrărilor se ridică la suma de 18.931.825,27 lei fără TVA. 

 
 

      
 
 
 



 

 
 
e) Reabilitare completă Secția Clinică Neurologie  

 
Unul dintre cele mai ample proiecte în derulare este obiectivului de investiție ”Reabilitarea, 

modernizarea și echiparea secției clinice de Neurologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu – 
rest de executat”. Investiția se ridică la peste 38 milioane de lei  Proiectul se realizează cu ajutorul fondurilor 
guvernamentale atrase de Consiliul Județean Sibiu prin Programul Național de Dezvoltare Locală, în valoare de 
29.425.527,54 lei cu TVA. Valoarea totală a investiției este de 38.864.087,38 lei cu TVA, din care contribuția CJ 
Sibiu este de 9.424.484, 57 lei. Acest proiect va fi finalizat în 2022.  

 
 

 
 

f) Renovare etaj II – Secția Clinică Anestezie Terapie Intensivă.  
    
În luna august a anului anterior Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu a finalizat în această lună 

lucrările de modernizare desfășurate în cadrul etajului doi ale Secției Clinice ATI.  Valoarea totală a lucrărilor s-a 
ridicat la 626.038,06 lei, investiția fiind susținută cu finanțare de la Consiliul Județean Sibiu care a asigurat 
peste 345.000 lei respectiv din fondurile proprii ale spitalului. Etajul a fost redeschis pentru activitatea medicală, 
fiind inclus în zona „verde”. Lucrările efectuate au constat în: 

 
✓ Reparații curente instalație electrică, detecție CO2 și rețea de date;  montaj accesorii și alte materiale pentru 

refacerea rețelelor electrice, montare centrală detecție incendiu, înlocuire tablou electric; 
✓ Înlocuirea rețelei de distribuție a oxigenului și a aerului comprimat și crearea unui distribuitor cu robinete de 

separare, care permite oprirea alimentării cu oxigen pe nivele și pe secții in Blocul Chirurgical;  
✓ Montarea la rețeaua de oxigen a unor aparate moderne de reglare a presiunii și de monitorizare a debitelor;  
✓ Montarea a 13 detectori de oxigen necesari desfășurări activității în condiții de maximă siguranță, ținând cont 

că în rotonda ATI de la etajul 2 există 12  boxe individuale pentru pacienți, cu senzori la fiecare pat;  
✓ Montare unitate centrală pentru detector oxigen; 
✓ Montare panou afișaj pentru motorizarea permanentă a cantității de oxigen atmosferic din boxele ATI; 
✓ Montare covor PVC, tarkett și realizarea de zugrăveli.  

 
Dacă până acum, în momentul efectuării unor lucrări în zona ATI sau în caz de necesitate trebuia 

oprită alimentarea cu oxigen în întreg Blocul Chirurgical, odată cu finalizarea modernizării rețelei de alimentare 
cu oxigen și aer comprimat, putem asigura continuitatea activității medicale, fapt care este unul esențial în zona 
chirurgicală și zona ATI unde există un flux continuu de pacienți.  

Totodată, etajul II ATI a fost dotat cu mobilier nou, necesar derulării activității personalului, grație unei 
sponsorizări generoase din partea Mobila ABC, în valoare de aproximativ 25.000 lei.  
 

        



 

 
g) Deschidere structura modulară pentru Secția Clinică Boli Infecțioase 

 
În septembrie SCJU Sibiu a dat în folosință o nouă structură modulară. Aceasta deservește Secția 

Clinică Boli Infecțioase fiind formată din 18 containere, și e amplasată lângă pavilionul infecțioase. Structura 
este necesară pentru a asigura derularea activității medicale în condiții optime pentru personalul medical și 
pentru pacienți. Valoarea investiției este de 725.000 lei. Proiectul, gestionat de către Fundația Comunitară Sibiu, 
a fost posibil datorită unor sponsorizări generoase obținute din mai multe surse. Structura deschisă este una 
modernă iar în cadrul ei se regăsesc cabinete pentru medici, pentru asistente, registratură, grupuri sanitare și 
vestiare personal. În cadrul noii structuri a fost relocată activitatea administrativă a secției fapt ce permite 
eliberarea în cadrul pavilionului a unor spații ce vor fi utilizate pentru pacienți. Prin urmare creșterea capacitatea 
de cazare a pacienților a crescut cu un număr de 10 paturi în pavilionului secției, care este exclusiv destinat 
internării si tratării bolnavilor.  

 

 
 

h) Consiliul Județean Sibiu a mai alocat fonduri și pentru ale lucrări. reparații curente dintre 
care cele mai importante sunt:  
 

➢ Lucrări de amenajare a spațiului in care este instalat generatorul de O2 de la Secția Clinica Boli Infecțioase 
Adulți – 59,36 mii lei;  

➢ Lucrări reparații acoperiș clădire Medicala I – 30,74 mii lei; 
➢ lucrări camera frigorifica container mare si container mic- Anatomie Patologica – 24,6 mii lei; 
➢ Amenajări interioare încăpere Laborator Clinic de Analize Medicale -  13,64 mii lei;  
➢ Montaj covor PVC tarkett la camera 29- Laborator Clinic de Analize Medicale – 4,8 mii lei; 
 

i) Lucrări din sponsorizări:  
 

SCJU Sibiu a efectuat o serie de lucrări și reparații curente din sponsorizări, după cum urmează:  
 

➢ Relocarea cablurilor subterane de joasa si medie tensiune de alimentare a stației electrice din zona Blocului 
Chirurgical – 117 mii lei; 

➢ Amenajări interioare la Secția Clinica Gastroenterologie – 95 mii lei;  
➢ Lucrări de montaj uși cu toc atipic si sticla securizata la Secția Clinica Gastroenterologie – 6 mii lei  

 
j) Din fonduri proprii au fost efectuate următoarele lucrări de reparații:   

 
➢ Montare uși plumb pentru cabinetul de Radiologie din cadrul Ambulatoriului– 43,19 mii lei; 
➢ Paravane PVC, uși termopan si geam termopan pentru compartimentări secții în cadrul Spitalului Clinic 

Județean de Urgență Sibiu 27,83 mii lei; 
➢ Uși termopan radiologie 1,4 mii le.  
 

B) DOTĂRI CU APARATURĂ  
 

a) Finanțare de la Consiliul Județean  
 
Asigurarea dotării SCJU Sibiu cu echipamente a fost o preocupare constantă a Consiliului Județean 

Sibiu în ultimii ani. În 2021 CJ Sibiu a alocat fonduri pentru:  
 

➢ 50 de console de perete pentru alimentare cu oxigen la capul bolnavului în valoare de 119 mii lei (TVA inclus) 
Consolele sunt prevăzute cu o priză de oxigen medicinal, două prize de aer și două prize electrice. Investiția a 
fost una necesară și foarte utilă în actualul context pandemic, pentru a crește calitatea serviciilor medicale și a 
condițiilor de tratament, în primul rând în cadrul Secției de Boli Infecțioase care a fost principalul beneficiar al 
investiției cu 26 rampe. Restul rampelor au fost distribuite către mai multe secții.  



 

 
 

➢  Consiliul Județean Sibiu a mai alocat 53,7 mii lei  pentru achiziția și montarea unui  sistem de supraveghere 
video în zona ATI-Covid. Precum și 9,64 mii lei cofinanțare pentru achiziția unor incubatoare performate 
pentru Secția Prematuri.  

                                                                   
 b) Finanțare de la Ministerul Sănătății  

 
Ministerul sănătății a alocat pentru dotarea cu echipamente suma de 83 mii lei pentru achiziționarea a 3 

incubatoare performate pentru Secția Clinică Prematuri.  
 
c) Finanțare din sponsorizări 

 
În contextul pandemiei, SCJU Sibiu a beneficiat de un sprijin considerabil din partea comunității locale, 

de la persoane fizice la organizații și companii. Sumele în bani obținute din donații și sponsorizări s-au cifrat la 
2.213,47 mii lei.  

 
Unul dintre cei mai importanți sponsori ai SCJU Sibiu a fost, ca și în anii anteriori, compania Romgaz, 

cu aproximativ 2.000 mii ei din care au fost achiziționate echipamente și servicii dintre care enumerăm: sistem 
de detectare non-invazivă a fibrozei hepatice – FIBROSCAN -aproximativ 840.000 lei, video – laringoscop – 
100.000, servicii  de reparații și mentenanță RMN și angiograf – 580.000 lei, 6 aparate de ventilația non-
invazivă 230.000 lei, relocare utilități: cabluri electrice UPU 117.000 lei, Reparații curente secția 
Gastroenterologie – 95.000 lei.    

                        
d)  Dotări cu aparatură prin Fonduri Europene  

 
Dotările se realizează în cadrul unui proiect cu finanțare europeană, prin Programul Operațional 

Infrastructură Mare 2014- 2020 (POIM), în care CJ Sibiu este partener alături de Spitalul Județean. Valoarea 
încasărilor din 2021 este de peste 22.700 mii lei.  

 
Printre cele mai importante aparate achiziționate se regăsesc următoarele*:  
 
➢ angiograf biplan în valoare de peste 7000 mii lei;  
➢  aparatura medicală pentru specialitatea urologie în valoare de circa 4000 mi lei – dintre care se remarcă o 

Unitate litrotritie extracorporeala cu reperaj ecografic si fluoroscopic cu o valoare de circa 3400 mii le 
➢ aparatură gastroenterologie în valoare de aproape 1500 mii lei; 
➢  mobilier medical si echipamente spital în valoare de 1217 mii lei 
➢ aparat de radiologie și radioscopie digitală în valoare de 1500 mii lei, alte echipamente de radiodiagnostic,  

960 mii lei etc.  
 
*(valori fără TVA). 

 
 
Note:  
 

Materialul a fost redactat pe baza informațiilor primite de la Serviciul Financiar, Serviciul Administrativ, Serviciul Tehnic, Serviciul Achiziții Publice 
și Serviciul Statistică, acestea fiind responsabile pentru corectitudinea datelor.  
 
*Fotografiile și textele au fost realizate de către Serviciul Juridic, Relații Publice și Protecția Datelor cu Caracter Personal, prin Decebal Todăriță 
(purtător de cuvânt)  

 
   
 

         Dr. Daniel Chelcea                                                                              Decebal N. Todăriță  
                 Manager                                                                                        Purtător de cuvânt 


