
 
 
 

Raport de activitate pe anul 2022 – Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu  
 
 

În mod similar cu anul anterior, și în 2022 contextul în care SCJU Sibiu și-a desfășurat activitatea a fost 
unul aparte stând sub semnul efectelor provocate de pandemia de Covid-19. Această situație a determinat 
anumite particularități în organizarea instituției, mai ales în primul trimestru al anului, când s-a traversat valul 
pandemic 5. Ulterior, managementul spitalului s-a concentrat pentru asigurarea unei activități continue și 
eficiente. Astfel, în 2022, obiectivele principale ale spitalului raportat la organizarea activității au fost atât 
gestionarea pandemiei, cât și asigurarea unei activități medicale de calitate pe zonele verzi, prin asigurarea 
accesului neîngrădit al populației la servicii medicale. Activitatea a fost adaptată contextului epidemiologic, cea 
mai mare instituție sanitară a județului având în continuare și 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. 

Managementul spitalului împreună cu autoritățile județene s-au preocupat de creșterea calităţii serviciilor 
medicale prin: asigurarea circuitelor, gestionarea resursei umane, a comunicării interne și externe și, cel mai 
important, prin investiții în echipamente și infrastructura unității spitalicești. Investițiile au fost realizate din 
fonduri alocate de Consiliul Județean, Ministerul Sănătății, din fonduri proprii, din finanțări europene 
nerambursabile precum și prin atragerea unor donații și sponsorizări.  
 

1. Situația Financiară  
 

În 2022,. SCJU Sibiu a avut încasări de 437.046,58 mii lei și a efectuat plăți în valoare de 434.405,27 
mii lei. Plățile sunt mai mici decât încasările Din încasările totale ale spitalului, finanțarea asigurată de Consiliul 
Județean Sibiu a fost de 1699,5 mii lei reprezentând o pondere de 0,39% Aceste fonduri au fost destinate și 
utilizate astfel: 

 

• 212,5 mii lei pentru secțiunea de dezvoltare după cum urmează:  
➢ 73,21 mii lei pentru dotări cu echipamente medicale; (cofinanțare dotări de la Ministerul Sănătății)  
➢ 139,29 mii lei pentru obiective de investiții: 61,28 mii proiect tehnic reparații capitale  rețele 

exterioare alimentare cu apă și canalizare și 77,35 mii proiect tehnic construire rețele exterioare de 
alimentare cu energie electrică  la clădiri; 

• 1487 mii lei pentru secțiunea de funcționare: reparații curente și utilități după cum urmează: 
➢ 287 mii lei pentru reparații curente (detaliate la secțiunea reparați curente); 
➢ 1200,00 mii lei pentru utilități.  

 

SCJU Sibiu a primit o finanțare de 646 mii lei de la Ministerul Sănătății pentru achiziționarea de 
echipamente medicale precum și sponsorizări și donații în valoare de 547 mii lei.  
 

2. Indicatori de performanță pe anul 2020 
 

✓ numărul total de pacienți externați în anul 2022 a fost de 30.608, în creștere cu 1710 pacienți față de anul 
2021 când s-au înregistrat 28.898 de pacienți externați. Creșterea consemnată a fost înregistrată pe fondul 
asigurării unui acces mai facil al populației la serviciile medicale, după ce în anii anteriori pandem ia de Covid a 
cauzat o reducere a acestora; 

✓ număr internări de zi: 19.270 - în creștere semnificativă față de anul anterior (11.638 internări de zi). Internările 
de zi reprezintă o soluție optimă în vederea gestionării unor afecțiuni care nu necesită o internare mai lungă. 
Prin astfel de internări se pot reduce costurile/cheltuielile/pacient;  

✓ numărul total consultații realizate în ambulatoriul de specialitate (policlinica) s-a situat la 154.367 de pacienți 
cu 7,5% peste anul anterior, fapt care indică o creștere a capacității de absorbție a pacienților la nivelul 
policlinicii;  

✓ numărul de pacienți care s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe: 66.819 pacienți, în creștere cu 13% 
față de anul anterior (din totalul menționat, 15,374 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”. Chiar și în condițiile date, activitatea 
medicală a continuat să fie influențată și de pandemia de coronavirus fiind necesară alocarea de resurse 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 urmărit an de an cu atenție este indicele de complexitate a cazurilor pe spital (ICM) care s-
a situat la 1,7783 comparativ cu 1,7526 în 2021. Se poate observa așadar creșterea acestuia, fapt ce denotă 
capacitatea spitalului de a interna și rezolva cazuri complexe, chiar și în condițiile aparte impuse de contextul 
epidemiologic diferit traversat. Subliniem că acestă creștere este una importantă, având în vedere că la 
contractarea serviciilor medicale se are în vedere ICM-ul istoric. Prin urmare se va putea solicita/accesa o sumă 
mai mare de la Casa de Asigurări.  

Un alt indicator important, urmărit cu atenție este rata infecțiilor asociate asistenței medicale. În 2022,  
aceasta s-a situat 2,66% consemnându-se o creștere ușoară față de nivelul 2,52% in 2021. Prin Serviciul de 
Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței medicale, spitalul s-a preocupat permanent de derularea în codiții 
optime a procedurilor de dezinfecție, de monitorizarea infecțiilor și de raportarea corectă a acestora.  
 

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

a) La începutul lunii aprilie, Dr. Daniel Chelcea, managerul SCJU Sibiu a participat la Cluj Napoca, la 
evenimentul regional "Spitalul Nostru 2022", care a reunit manageri de spitale județene și municipale, președinți 
de consilii județene, primării, agenții de dezvoltare regională, case județene de asigurări de sănătate, 
universități și facultăți de medicină și farmacie, ONG-uri, etc. Tematica abordată în cadrul evenimentului a fost 
una de mare actualitate pentru sistemul medical românesc, discutându-se despre: 

☑rolul vital al spitalului în comunitate; 

☑impactul economic și social al investițiilor în sănătate; 

☑programe de sănătate pentru comunitate; 

☑parteneriatul local și regional pentru sănătate. 

 În cadrul întâlnirii, Dr. Daniel Chelcea a prezentat, alături de dna. Daniela Cîmpean – Președinta 
Consiliului Județean Sibiu și Dna Astrid Fodor, Primarul municipiului Sibiu, informații despre dezvoltarea 
serviciilor de sănătate din județul Sibiu: 

☑investițiile ample în infrastructura actualului spital județean; 

☑proiectul noului spital județean; 

☑ digitalizarea dosarului medical. 

b) Tot din luna aprilie a anului 2022, Laboratorul de angiografie coronariană si cateterism cardiac din cadrul 
Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu beneficiază[ de serviciile unui nou membru: Dr. Dorin Călin Golcea, 
medic specialist specialitatea cardiologie, cu competență (certificare europeană) în cardiologie intervențională, 
care și-a desfășurat cariera de până acum în Germania, având o experiență impresionantă în acest domeniu. 
Creșterea echipei de medici din cadrul laboratorului este legată de necesitatea unui proiect pe plan local dar si 
regional pentru populația grav atinsă de boli cardiovasculare. Accesibilitatea pe plan local a unor servicii 
cardiologice de maximă urgență și facilitățile financiare ce pot fi obținute de spital ca urmarea a accesării de 
programe suplimentare sunt principalele obiective ale echipei laboratorului și ale conducerii spitalului.  

c) Unul dintre “eroii“ de la Sibiu ai pandemiei, dna Conf.univ.dr. Victoria Bîrluțiu, medicul șef al Secției Boli 
Infecțioase de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu a fost decorată cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății 
de Președintele României, Klaus Iohannis, cu Ordinul “Meritul Sanitar“ în grad de Cavaler! Distincția a fost 
acordată în semn de apreciere și recunoștință pentru profesionalismul și dăruirea de care medicul sibian a 
dovadă în creșterea calității actului medical, pentru curajul și solidaritatea manifestate în prima linie a luptei 
împotriva pandemiei de COVID-19 de pe teritoriul țării noastre. 

d) Începând cu data de 1 mai a anului curent, hrana pacienților internați în cadrul SCJU Sibiu este servită în 
regim de catering ca urmare a demersurilor făcute de spital în vederea creșterii calităţii acestui serviciu.  

e) În luna mai a avut loc o complexă intervenție chirurgicală de prelevare de organe de la un pacient în vârstă 
de 53 de ani, aflat în moarte cerebrală. A fost prima prelevare de organe realizată în cadrul celei mai mari unități 
sanitare din Sibiu din august 2020 încoace, în contextul în care această activitate a fost puternic afectată de 
pandemia de coronavirus. Ulterior în luna octombrie a avut loc încă o prelevare de organe., de la o pacientă de 
numai 16 ani, cetățean străin; 

f) în luna iulie SCJU Sibiu a lansat în spațiul public o petiție online pentru sprijinirea demersului Consiliului 
Județean Sibiu de construire a unui spital nou. Sub titlul SPITAL NOU în Sibiu - VREM SPITAL, NU VREM 
SCANDAL! SCJU Sibiu a subliniat că Sănătatea NU este politică! Sănătatea ESTE prioritate și ar trebui să fie 
punctul central de interes al tuturor politicienilor;  

g) începând din data de 7 decembrie 2022, rețeaua de screening pentru depistarea precoce a cancerului de col 
uterin din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu a redevenit funcțională! Femeile din grupul țintă din 
Sibiu și întreg județul sunt invitate să se programeze la testare gratuită Babeș Papanicolaou și HPV, în cadrul 
rețelei de screening organizată în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu. Toate serviciile medicale 



 

oferite, respectiv consult de specialitate, testare Babeș Papanicolaou, testare HPV, diagnosticarea precoce a 
leziunilor displazice ale colului uterin, colposcopie, tratament excizional sau ablativ al leziunilor precanceroase 
ale colului uterin, suport social și psihologic, sunt GRATUITE, fiind finanțate în cadrul proiectului. 

 
  4. Obiective pentru anul 2023 

 
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:  

 
➢ Execuție - Construire rețele exterioare de alimentare cu energie electrică la clădiri  - 7.051,46, mii lei   

valoare cu TVA conform deviz general; 
➢ Execuție -Construire rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare - 3.102.57 mii lei valoare tva 

conform devizului; 
 

Unul dintre cele mai importante obiective este, totodată, reintroducerea în circuit a unor secții/clădiri 
unde se desfășoară lucrări de reabilitare, fiind vizat pavilionul Neurologie respectiv Dermato-venerologie.  
 

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

 

Investițiile realizate în 2022 au vizat îmbunătățirea infrastructurii sanitare la nivelul județului Sibiu atât în 
contextul crizei COVID-19 cât și raportat la misiunea instituției de a acorda servicii medicale de calitate 
cetățenilor județului Sibiu și din județele limitrofe, pe o paletă cât mai largă de afecțiuni, în condiții civilizate. 
Pornind de la idea că o mare parte din sistemul sanitar prezintă o infrastructură subdezvoltată și capacitatea 
redusă de acoperire cu servicii, investițiile s-au concentrat, ca și în ani anteriori, în modernizarea infrastructurii 
și aducerea ei la standarde europene.  

De asemenea, au fost alocate diverse resurse pentru continuarea dotării sistemului medical cu aparatură 
și dispozitive medicale de specialitate.  

Cele mai importante obiective de investiții derulate în 2022 sunt finanțate prin fonduri europene 
nerambursabile si gestionate de către Consiliul Județean Sibiu.  De asemenea, au existat obiective de investiții 
finanțate de către Consiliul Județean sau din fonduri proprii (proiecte tehnice).  
 

A) OBIECTIVE DE INVESTIȚII ȘI REPARAȚII CURENTE  
 

a) Reabilitarea termică a clădirii Blocului Chirurgical: secțiile Urologia și Chirurgie II finalizate  
 

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 totală proiectului se ridică la suma de 14.513,27 
mii lei. Se derulează 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.  

În cadrul acestui proiect se lucrează etapizat pe fronturi de lucru, astfel că în 2022 au fost finalizate 
două din cele patru secții, după cum urmează: 

 

➢ Începând din data de  4 aprilie, Secția Clinică Urologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, situată la 
etajul al II-lea al clădirii Blocului chirurgical a fost redeschisă pentru pacienți, după finalizarea lucrărilor de 
reabilitare termică a acesteia. Secția a fost complet renovată și modernizată, ca parte a proiectului de reabilitare 
termică a întregului bloc chirurgical. Prin această investiție, care a fost absolut necesară, Secția Clinică Urologie 
a devenit un spațiu modern, corespunzător standardelor actuale în domeniul medical. Este cel mai important 
proiect de reabilitare în care a fost inclusă secția Urologie. Valoarea lucrărilor a fost de circa 1000 mii lei fără 
TVA;  
 

           



 

 
 

➢ Începând din data de 20 octombrie 2022, Secția Clinică Chirurgie Generală II a Spitalului Clinic Județean de 
Urgență Sibiu își desfășoară din nou activitatea la etajul I al clădirii Blocului chirurgical, fiind redeschisă pentru 
pacienți, după finalizarea lucrărilor de reabilitare termică a acesteia. Secția a fost complet renovată și 
modernizată, ca parte a proiectului “Reabilitarea termică a unor clădiri din cadrul Spitalului Clinic Județean de 
Urgență Sibiu – Blocul chirurgical”, gestionat de Consiliul Județean Sibiu. Valoarea lucrărilor efectuate la 
Chirurgie II este de aproximativ 2,5 milioane lei fără TVA, bani proveniți din fonduri europene, prin Programul 
Operațional Regional 2014-2022 și dintr-o sponsorizare din partea SNGN ROMGAZ SA. Reintroducerea în 
circuit a uneia dintre cele mai mari și importante secții ale spitalului este un pas foarte important în ceea ce 
privește asigurarea unor servicii chirurgicale de calitate. În urma investițiilor și lucrărilor efectuate, condițiile în 
care se desfășoară activitatea medicală sunt moderne iar pacienții au parte, pe lângă actul medical în sine, 
realizat în mod profesionist de colegii chirurgi, și de confort și igienă la standardele actuale. Pe lângă 
reabilitarea secției, au fost renovate și două săli de operație. Valoarea reabilitării celor două săli de operație a 
fost de 1 milion de lei, fonduri asigurate prin Agenda de Sănătate a Primăriei Sibiu.  

 
➢ După finalizarea Secțiilor Urologie și Chirurgie II au început lucrările în cadrul Secției Clinice Ortopedie 

Reabilitarea termică a clădirii Blocului Chirurgical continuă cu Secția Clinică Ortopedie – Traumatologie iar după 
finalizarea acestora urmează reabilitarea Secției Chirurgie I.  

 
     Gradul de realizare al lucrărilor pe întregul proiect este de 49% 

 

          
 

b) modernizare Bloc Operator Chirurgie  
 
           Pe lângă reabilitarea Secției Clinice Chirurgie II au fost renovate și două săli de operație. Valoarea 
reabilitării celor două săli de operație a fost de 1000 mii lei, fonduri asigurate prin Agenda de Sănătate a 
Primăriei Sibiu, care a completat investițiile în infrastructura SCJU Sibiu. Sălile de operație oferă codiții optime 
pentru derularea activității chirurgicale a secție și corespund, din punct de vedere tehnic, normelor actuale în 
domeniu. 
 

    
 

c) extinderea Unității de Primiri Urgențe a SCJU Sibiu  
 
În 2022 s-a finalizat extinderea și renovarea Unității de Primiri Urgențe a SCJU Sibiu Ca urmare,  “cel 

mai „fierbinte” segment al SCJU Sibiu - locul unde ajung peste 65.000 de pacienți anual  și unde salvează zilnic 
zeci de vieți, oferă acum condiții similare cu cele din clinicile private, după ce clădirea a fost complet 
modernizată și extinsă! Proiectul de modernizare, extindere și dotare a Unității de Primiri Urgențe a fost finanțat 
din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, fiind gestionat de Consiliul Județean 
Sibiu, care a asigurat și cofinanțarea acestuia! Valoarea totală a proiectului este de 10800 mii lei de lei cu TVA, 
din care Consiliul Județean Sibiu a asigurat o cofinanțare de 3940 mii lei. Printre cele mai importante elemente 
ale procesului de modernizare se numără: extindere de la 500 mp la aproape 850 mp; dotarea cu un computer 
tomograf performant; dotarea cu rampe de oxigen la fiecare pat precum și pe hol; echipamente și aparate 



 

medicale noi; suplimentarea numărului de paturi de resuscitare; sală de așteptare și toalete pentru persoanele 
cu dizabilități; acces dedicat pentru ambulanțe; extinderea posturilor de la Registratură. Accesul pacienților la 
Urgențe se face diferențiat: o intrare pentru cei care vin prin forțe proprii și o alta pentru pacienții aduși cu 
ambulanța, fluxul de pacienți fiind astfel mult mai ușor de gestionat. Prin extinderea realizată, pacienții nu mai 
sunt scoși din ambulanță sub cerul liber, deseori în condiții meteo nefavorabile, ci sunt preluați din ambulanțe 
într-un spațiu protejat, sub noua copertină, care, la nevoie, se poate izola datorită ușilor tip rulou. Sala de 
așteptare are o suprafață generoasă și este prevăzută cu toalete pentru pacienți, inclusiv pentru persoane cu 
dizabilități. Registratura a fost extinsă la patru posturi față de un post cât era anterior, scurtându-se astfel timpul 
pentru preluarea datelor pacienților și a fișelor completate de aceștia. Prin intermediul unui ecran mare, pacienții 
sunt informați despre tot personalul medical care este de gardă Printre noile avantaje pe care le au pacienții, în 
urma finalizării investiției Consiliului Județean Sibiu, se numără și suplimentarea numărului de paturi de 
resuscitare, de la un pat la trei paturi, crescând astfel șansele de salvare a celor aflați în situații critice. Au fost 
montate rampe de oxigen la fiecare pat din UPU, dar și pe hol, pentru a se putea interveni prompt în 
eventualitatea în care se deteriorează starea de sănătate a pacienților care așteaptă să fie preluați. UPU Sibiu 
devine astfel printre puținele unități din țară care sunt dotate cu o instalație de oxigen extinsă. Modern izarea 
Urgenței a presupus și lucrări de sistematizare exterioară, precum lucrări la rețeaua de canalizare exterioară, la 
sistemul de scurgere a apelor pluviale (rigole) și amenajarea accesului și al parcării din proximitatea UPU. 
Acestea au fost realizate ca urmare a obținerii unei sponsorizări, în luna iunie 2022, din partea Societății 
Naționale de Gaze Naturale Romgaz SA, în valoare de 1.007,89 mii lei cu TVA. 
 

            
 

c) În 2023 au continuat lucrările 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. 

Lucrările sunt execute de către SC BALOR Cons SRL, valoarea acestora ridicându-se la suma de 
2.520,65 mii lei. 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.  

Gradul de realizare este de 83%.  
 

    
 

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 sunt în desfășurare lucrările de reabilitare termică pentru clădirea Spitalului Nou (Maternitate), 
partea nerenovată. 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 19.709,27 mii lei.  

Gradul de realizare este de 83%.  
 



 

     
 

e) Reabilitare completă Secția Clinică Neurologie  
 

Unul dintre cele mai ample obiective de investiții în derulare este ”Reabilitarea, modernizarea și 
echiparea secției clinice de Neurologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu – rest de 
executat”. Investiția totală se ridică la 39.728,92 mii lei din care contribuția CJ Sibiu este de circa 9.500 lei. 
Gradul de realizare este de 99%, urmând ca în scurt timp  pavilionul să reintre în circuitul medical.  
 

 
 

   f) Modernizare instalații siguranță/avertizare în pavilionul medical  
 

În martie 2022, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu a finalizat o nouă serie de lucrări de 
modernizare a instalațiilor și sistemelor menite să crească nivelul de siguranță a pacienților și personalului 
medical. Este vorba despre lucrările de dotare a mai multor secții de la etajele I și II ale Pavilionului medical al 
spitalului cu sisteme noi și moderne de apelare la patul pacientului, cu instalații performante de detecție și 
alarmare la incendiu și instalații de iluminat de siguranță. Secțiile beneficiare ale acestei investiții sunt: Medicală 
I, Medicală II, Gastroenterologie, Hematologie și Dializă. Valoarea totală a investiției este de peste 535 mii lei. 
Banii necesari investiției au provenit dintr-o sponsorizare din partea ROMGAZ, realizată prin intermediul 
Asociației „Împreună pentru Sănătate”. 

 

       
 
 

g) Renovare etaj I – Secția Clinică Anestezie Terapie Intensivă.  
    

Etajul I al Secției Clinice Anestezie Terapie - Intensivă al SCJU Sibiu a reintrat în luna iunie a anului 
trecut în circuitul medical, după finalizarea lucrărilor de modernizare a acestuia. Valoarea totală a lucrărilor 
efectuate s-a ridicat la aproape 86,7 mii lei. Din suma menționată, circa 51,3 mii lei au provenit dintr-o 
sponsorizare din partea ROMGAZ, obținută prin intermediul Asociației “Împreună pentru Sănătate”, restul sumei 
fiind asigurată din fondurile proprii ale spitalului. Lucrurile deosebit de ample și complexe au constat în: reparații 
curente instalație electrică, detecție CO2; montaj accesorii, corpuri de iluminat și alte materiale pentru refacerea 
rețelelor electrice; montare centrală adresabilă detecție incendiu, înlocuire tablou electric; înlocuirea rețelei de 
distribuție a oxigenului și a aerului comprimat; montare detectori de oxigen necesari desfășurări activității în 



 

condiții de maximă siguranță în cele 12 boxe individuale pentru pacienți, cu senzori la fiecare pat; montare 
unitate centrală pentru detectori oxigen; montare panou afișaj pentru motorizarea permanentă a cantității de 
oxigen atmosferic din boxele ATI; montare detectori optici de fum și temperatură;  reparații pereți, realizarea de 
zugrăveli, montare covor PVC și tarkett. Astfel, în momentul de față ambele etaje ale Secției ATI sunt 
modernizate după ce etajul 2 a fost redeschis la finalul lunii august a anului precedent, după lucrări similare. 
(detalii aici). Cele două rotonde ATI situate la etajele 1 și 2 ale clădirii urgenței totalizează un număr de 24 de 
boxe individuale. 

      
        

h)  Reparații curente  
 

În anul 2022 au avut loc și o serie de reparații curente dintre care cele mai importante sunt:  
 

➢ Cu finanțare de la Consiliul Județean Sibiu  
 

Execuție lucrări de reparații in cadrul SCJUS- Lot. 2 Lucrări de modernizare- Bloc 
Operator(Sali Operație- Chirurgie) 

237 mii lei  

Execuție lucrări de reparații in cadrul SCJUS- Lot. 1 Lucrări de reparații instalații 
electrice si alimentare fluide medicale pentru USTACC 

50 mii lei  

 
➢ Cu finanțare din fonduri proprii * 

 
          * Venituri proprii  

 

Lucrări de reparații conducte agent termic- canal termic UPU 49.15 mii lei  

Materiale necesare pentru efectuarea de lucrări de întreținere si  reparații curente 
executate in regie proprie la clădiri 

0,35 mii lei 

Alte lucrări realizate în funcție de urgențe  480,5 mii lei  

 
          * Venituri FNUASS 
 

Lucrări de reparații  ale instalației de gaze medicale si a punctelor de distribuție 
oxigen 

58,25 mii lei  

 Lucrări de înlocuire a rețelei de distribuție oxigen medical si înlocuirea rețelei de 
aer comprimat la ATI, Etaj I 

167,8 mii lei 

Lucrări de reparații curente in spatiile medicale ATI, Etaj I 186,13 mii lei 

Reparații la 2 tablouri electrice generale din PT 156, cu înlocuirea 
întrerupătoarelor generale si suplimentare circuite 

80,88 mii lei 

Igienizare sala de operație nr. 3 din cadrul blocului operator Ortopedie-
Traumatologie 

3,6 mii lei 

Materiale necesare pentru efectuarea de lucrări de întreținere si  reparații curente 
executate in regie proprie la clădiri 

11,6 mii lei 

Amenajare spațiu pentru recepția si distribuirea hranei in incinta SCJU Sibiu 11.66 mii lei 

Reparație magazie materiale curățenie, dezinfectanți, materiale de întreținere si 
papetărie 

148, 4 mii lei 

Lucrare trasare fibra optica 1,9 mii lei 

Reparație centrala tratare aer Bloc Operator Obstetrica-Ginecologie 80 mii lei 

 

➢ Cu finanțare din agenda de sănătate a primăriei Sibiu  
 

• lucrări de reparații instalații electrice si alimentare fluide medicale pentru USTACC – 1147,6 mii lei;  

• lucrări de reparații-finisaje interioare Secția Dermato-Venerologie  - 567,12 mii lei; 

• lucrări de modernizare- Bloc Operator(Sali Operatie- Chirurgie) – 1000 mii lei; 



 

B) DOTĂRI CU APARATURĂ  
 

Asigurarea dotării SCJU Sibiu cu echipamente a fost o preocupare constantă și în 2022. Echipamentele 
și aparatura au fost achiziționate cu fonduri din mai multe surse iar cea mai consistentă pondere a avut-o 
finanțarea din fonduri europene nerambursabile.   

 

a) Dotări cu aparatură – fonduri europene  
 

Dotările se realizează în cadrul unui proiect cu finanțare europeană, prin Programul Operațional 
Infrastructură Mare 2014- 2020 (POIM), în care Consiliul Sibiu este partener alături de Spitalul Județean. 
Valoarea încasărilor din 2022 este de 10.121 mii lei. Dintre cele mai importante echipamente/aparate enumerăm:  

 

✓ Computer tomograf pentru Unitatea Primiri Urgențe – 2372,86 mii lei;  
✓ Analizor hematologie cu modul de lichide și de preparat și colorat lame în regim închis 501,23 mii  lei;  
✓ Echipamente de ventilație mecanică și anestezie  - 2248,31 mii lei;   
✓ Analizor automat de citometrie - 736,99 mii lei:  
✓ Cărucior de resuscitare  - 158,23 mii lei; 
✓ Hotă microbiologică clasa II cu flux laminar, ultracongelator, pipete automate, vortex si mini centrifugă – 

306,10 mii lei;  
✓ Echipamente cardiologie (monitoare, defibrilatoare, electrocardiograf, truse etc 422,92 mii lei;  
✓ Stație centrală monitorizare, monitor funcții vitale cu pulsoximetru, monitor cardio respirator -  264,20 mii lei;  
✓ Echipamente cardiologie (masaj cardiac extern. Monitoare funcții vitale, pulsoximetre mobile, aparat 

electromiograf etc) – 645,66 mii lei;  
✓ Videolaringoscop UPU, sistem de acces căi respiratorii, fibrobroncoscop Videolaringoscop ATI 2 – 523,61 

mii lei;  
✓ Aparatura de ultrasonografie imagistică (Ecograf urologie cu 3 sonde , ecograf portabil, ecograf mobil tip 

tabletă, ecograf Doppler) 1771,67 mii lei.  
 

 
 

b) Dotări cu echipamente - finanțare din fonduri proprii 
 

Din fonduri proprii SCJU Sibiu a achiziționat echipamente și aparatură echipamente care să susținută 
desfășurarea activității atât la nivel administrativ cât și medical. Au fost achiziționate aparate medicale esențiale 
pentru desfășurarea activității, echipamente pentru curățenie și igienă, echipamente de birotică, softuri etc.. 
Suma investită în aparatură și echipamente a fost de aproape 5500 mii lei Dintre aceste enumerăm:  

 

Stație centrala de monitorizare cu 6 monitoare  176,47 mii lei 

Masa Operatie Electromecanica cu sistem complex de transport si transfer pacient 
si sistem antitrombotic 

246.92 mii lei 

Sistem complex de anestezie cu monitor funcții vitale  cu multiple componente  359.38 mii lei 

Turn Laparoscopie cu linie video FULL HD si IR, instrumentar si 2 unități 
electrochirurgicale 

1010,9 mii lei 

Grup electrogen 296,31 mii lei  

Sistem de supraveghere video exterior 56,.90 mii lei 

 Mașină spălat pavimente 36.99, mii lei 

Chiller  150 Kw 246,21 mii lei 

Server fișiere  55,33 mii lei  

Centrala termica 11,00mii lei 

Chiller  89.95 mii lei 

Compresor  145.5 mii lei 

Licență antivirus 34,39 mii lei 



 

 
 

Sistem exterior supraveghere video  56,90 mii lei 

Uscător lenjerie  57,00 mii lei 

Centrala alarmare și monitorizare incendii  cu senzori 74,66 mii lei 

Dispozitiv de dezghețare pungi plasma si încălzire pungi sânge 48,88 mii lei 

Sistem de telecomunicații integrat 145,50 mii lei 

Pat electric cu 3 reglaje(saltea inclusa) 111,39 mii lei 

Troliu Resuscitare 66,99 mii lei  

Centrala termica kit de instalare 91,05 mii lei  

Rampă oxigen  24,63 mii lei  

    
c) Dotări cu aparatură - finanțare de la Ministerul Sănătății  
 

Ministerul sănătății a alocat pentru dotarea cu echipamente suma de 646 mii lei pentru achiziționarea de 
incubatoare și echipamente transport intraspitalicesc.  
 

d) Dotări cu aparatură cu finanțare de la Consiliul Județean  
 

Consiliului Județean Sibiu a contribuit cu 73,21 mii lei asigurând cofinanțarea pentru 
echipamentele/aparatura asigurată de Ministerul Sănătății.  

 
     Note:  
 

Materialul a fost redactat pe baza informațiilor/documentelor 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)  
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