


 La fel ca în ultimii ani, SCJU Sibiu a traversat și în 2015 un amplu şi complex proces de modernizare a mai multor secţii clinice ale unității, fapt care a dus la înregistrarea unui salt calitativ semnificativ, atât pentru calitativ semnificativ, atât pentru personalul medical dar mai ales pentru pacienţi, prin prisma condiţiilor superioare de cazare şi tratament; 
 Acest proces s-a derulat cu sprijinul financiar al Ministerului Sănătății, al Consiliului Judeţean Sibiu, din fonduriproprii precum și prin atragerea unor finanţări din fonduri europene nerambursabile. 



 Din luna ianuarie 2015, Secţia Clinică Neurochirurgie a SCJU Sibiu îşi desfăşoară activitatea în „casă nouă”, după ce a fost dat în folosinţă un nivel complet nou, rezultat în urma procesului de etajare a corpului ATI al spitalului;
 Lucrarea a făcut parte din proiectul “Etajare corp nou A.T.I, cuprinzând: Bloc Chirurgical + A.T.I., Secţii Chirurgicale, Urologie, Ortopedie, A.T.I”; 

 Pe lângă spaţiile date în folosinţă în ianuarie, SCJU Sibiu a recepţionat în 31 martie 2015 şi restul lucrării costând într-un bloc chirurgical complet nou, modern şi utilat la standarde europene; 
 Valoarea întregii lucrări a fost  de 5,96 milioane de lei, finanţarea fiind asigurată de Consiliul Judeţean Sibiu, prin buget multianual.



 La nivelul nou dat în folosinţă 
funcţionează: 11  saloane totalizând 30 
de paturi, 3 grupuri sanitare pentru 
pacienţi, un  grup sanitar pentru 
persoane cu handicap, cabinet medic 
şef cu grup sanitar, cabinete medici, 
birou secretariat şi asistentă şefă, grup 
sanitar medici, grup sanitar asistenţi, 
sală tratament, cabinet asistente, sală 
pregătire materiale sanitare, depozit 
soluţii perfuzabile, depozit lenjerie. 
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 Clădirea secţiei clinice Reabilitare Medicală I (cunoscută ca Fizioterapie I
după vechea denumire a specialităţii) a fost extinsă şi complet renovată,
valoarea investiţiei fiind de 6,46 milioane lei. Fondurile au fost asigurate în
întregime de către Consiliul Judeţean Sibiu prin buget multianual.

 au fost create spaţii noi prin mansardarea clădirii şi recompartimentarea celor existente, suprafaţa secţiei crescând de la 1010,4 m2 la 1289,77 m2; clădirea a fost dotată cu lift; în spaţiile nou create au fost amenajate cabinete medicale, saloane, sală de masă, sală de curs, vestiar pentru pacienţi şi personal, cabinet de terapie ocupaţională şi pentru elongaţii vertebrale, registratură, toaletă pentru persoanele cu dizabilităţi.



 La subsolul secției se află: 
cabinetul de termoterapie; sală 
de hidroterapie prevăzută cu 
instalaţii pentru băi individuale, 
bazin treflă şi masaj subacvatic; 
2 cabinete de masaj;
2 vestiare pentru personal cu 2 vestiare pentru personal cu 
grup sanitar propriu; un vestiar 
pentru pacienţi cu grup sanitar 
propriu; spaţii de depozitare 
materiale sanitare şi materiale 
pentru curăţenie;
 La parter se află: bazinul 
terapeutic care a fost repus în 
funcţiune după 28 de ani, sală 
de registratură; sala de 
electroterapie; sala de 
kinetoterapie.



 La etajul I există:10 saloane: 3 rezerve, 
4 saloane cu 2 paturi, 3 saloane cu 3 paturi 4 saloane cu 2 paturi, 3 saloane cu 3 paturi 
şi băile aferente; sală de mese şi oficiu; 
sală tratamente;cabinet electroterapie;
boxă curăţenie;
 La mansardă sunt prevăzute: 3 
saloane: 1 salon cu 2 paturi, 2 saloane cu 4 
paturi şi cu băile aferente; 3 cabinete 
medici; un cabinet asistente;o  sală curs; 
un cabinet ecografie; boxe pentru lenjerie 
vestiar asistente; toaletă personal. 



 Procesul de reabilitare şi modernizare completă a Blocului Materno-Infantil al
SCJU Sibiu a fost finalizat complet în martie 2015 după ce, pentru derularea în
condiţii optime a activităţii medicale şi pentru a facilita accesul pacientelor la
dotările şi condiţiile moderne rezultate în urma renovării, mai multe spaţii au fost
date succesiv în folosinţă pe parcursul anului anterior;date succesiv în folosinţă pe parcursul anului anterior;

 proiectul a fost unul gestionat de Ministerul Sănătăţii printr-un program de finanţare de la Banca Mondială şi Banca Europeană de Investiţii, iar valoarea sa totală a fost de 25,86 milioane de lei;  Finalizarea integrală a unui proiect de dimensiunile şi importanţa Blocului Materno-Infantil a reprezentat un mare pas înainte în strategia de dezvoltare instituțională, spitalul putând oferi tuturor femeilor care doresc să nască sau să se trateze într-un spital de stat, condiţii de nivel european. 



 În urma procesului de reabilitare, în cadrul Blocului Materno-Infantil al SCJU Sibiu funcţionează: 45 de saloane de două paturi cu grup sanitar propriu şi cu un total de 90 de paturi, un salon cu un pat şi grup sanitar propriu, 6 săli de naşteri, 3 săli de operaţii, 3 saloane ATI neonatalogie, 3 săli pentru prematuri, 4 saloane de Terapie Intensivă pentru femei, 3 săli de mese, cabinete pentru personalul medical, birouri, grupuri sanitare pentru personalul medical, spaţii de depozitare şi ascensoare noi.



Toate spaţiile de tratament din cadrul maternității 
beneficiază de dotări moderne dintre care menţionăm: 
circuite electrice complet noi, instalaţii electrice curenţi 
tari – iluminat şi prize; instalaţii şi echipamente electrice 
curenţi slabi: sistem voce-date, semnalizare incendiu, 
apel asistenţă, control acces, monitorizare video, TV;  
circuit de gaze medicale complet nou cu instalaţii şi circuit de gaze medicale complet nou cu instalaţii şi 
echipamente;  instalaţii termice şi sanitare complet noi. 
 În cadrul Secţiei Clinice Prematuri, saloanele cu 
incubatoare sunt dotate cu rampe medicale tip bridge şi 
câte o rampă medicală de perete cu 3 posturi. Toate 
rampele şi consolele sunt utilate cu accesorii gaze 
medicale;
 Pentru Secţia Clinică Neonatologie - Terapie Intensivă, 
fiecare salon de TI este dotat cu câte două fronturi de 
lucru (ansamblu igienă nou-născut) precum şi cu rampe 
consolă tip bridge (rampe suspendate) utilate cu accesorii 
pentru gaze medicale (oxigen, aer comprimat, aspiraţie). 



 În cadrul Blocului Materno-
Infantil 4 saloane de terapie 
intensivă pentru femei, cu 
cameră de gardă, punct de 
transfuzii, grupuri sanitare, 
precum şi spaţii speciale pentru 
sterilizare; sterilizare; 
 Dotările generale pentru 
întregul Bloc Materno-Infantil mai 
cuprind: staţie centrală de butelii 
N2O; staţie aer comprimat 
medical respirabil; chiller; 
- Spațiile sunt dotate cu 
ascensoare noi și moderne: 2 
ascensoare pentru materiale, un 
ascensor persoane şi 4 
ascensoare persoane şi 
materiale. 



 Unul dintre cele mai ample proiecte derulate 
în 2015 a fost  implementarea unui Centru de 
cercetare invazivă şi non-invazivă  în domeniul 
patologiei vasculare la adult. Acesta a fost 
cofinanțat prin Fondul European pentru cofinanțat prin Fondul European pentru 
Dezvoltare Regională iar iar valoarea sa totală s-a 
ridicat la 22.319.999,79 lei din care:  asistenţă 
financiară nerambursabilă UE: 15.346.799,86 
lei; contribuţia Guvernului României: 
2.653.199,97 lei;  TVA: 4.319.999,96 lei. 
 Obiectivul proiectului a fost  dezvoltarea, în 
cadrul SCJU Sibiu, a unui Centru de cercetare a 
patologiei cardiovasculare; creșterea capacității 
de cercetare dezvoltare în domeniul medicinii 
cardiovasculare a Spitalului Clinic Județean de 
Urgență Sibiu, într-un interval de un an de la 
finanțarea proiectului. 

În urma acestei investiții a rezultat 
crearea unei infrastructuri de 
cercetare unice în Romania în  
domeniul patologiei cardio-vasculare, 
cu puternic caracter interdisciplinar, 
competitivă pe plan regional și 
european. 



 În cadrul proiectului au fost achiziţionate echipamente medicale ultra-
performante, care permit dezvoltarea de teme de cercetare ale căror rezultate vor 
avea impact direct asupra îmbunătăţirii sănătăţii populaţiei, prin reducerea 
incidenţei mortalităţii cardio-vasculare. Echipamentele achiziţionate sunt în incidenţei mortalităţii cardio-vasculare. Echipamentele achiziţionate sunt în 
valoare de circa 18 milioane lei, dintre care cele mai importante sunt: 
 sistem RMN de ultimă generaţie Philips 3,0T Ingenia în valoare de 
8.303.383,40 lei cu TVA inclus; 
 sistem angiografic în valoare de 6.196.323,40 lei cu TVA inclus; 
sistem de vizualizare optică intravasculară în valoare de 1.004.152 lei cu 
TVA inclus; 
 ecocardiograf 3D live, în valoare de 1.028.704 lei cu TVA inclus; 
ecograf cu 4 sonde 3D ŞI 4D în valoare de 1.088.100 LEI  cu TVA inclus. 



Rezultate:
• crearea unui centru de cercetare care satisface
toate cerințele actuale din domeniul patologiei
cardio-vasculare;
• amenajarea a 6 laboratoare de cercetare
dezvoltare, împărțite pe 3 compartimente
specifice, dotate cu 20 de echipamente ultraspecifice, dotate cu 20 de echipamente ultra
moderne;
• posibilitatea participării SCJU Sibiu la proiecte
internaționale;
• noi locuri de muncă create: vor fi angajate 8
persoane care vor lucra în activitățile de cercetare-
dezvoltare ale centrului CVASIC;
• creșterea calității cercetării în cadrul SCJUS, prin
accesul la echipamente și tehnologii de ultimă oră
și prin atragerea permanentă sau temporară de
cercetători formați în centre din străinatate cu
rezultate semnificative în ariile tematice abordate.



CVASIC  - Laborator de cateterism și explorare invazivă
 În cadrul compartimentului 
(laborator) de cateterism și 
explorare invazivă al SVASIC se 
vor desfășura intervenții de 
diagnostic și tratament percutant 
specific bolilor vasculare specific bolilor vasculare 
(coronariene, cerebrovasculare
și periferice, etc.), în studiul 
hipertensiunii pulmonare și al 
cardiomiopatiilor.



CVASIC  - Laborator de imagistică nucleară 
dotat cu sistem RMN de ultimă generaţie 

 Laboratorul va 
funcționa cu 
personal mediu 
calificat, medici calificat, medici 
radiologi cu 
competență în 
imagistică prin 
rezonanță 
magnetică, sau 
cardiologi cu 
specializarea în 
rezonanță 
magnetică.



CVASIC  - Compartimentul (laborator) de terapie intensivăCompartimentul (laborator) de terapie intensivă

 Laboratorul va funcționa în regim cu acces controlat împreună cu
compartimentul (laboratorul) de cateterism și explorare invazivă;

 Cuprinde 6 paturi de terapie intensivă în care pacienții vor fi supravegheați,
monitorizați, înainte și după intervențiile de diagnostic și tratament efectuate în
laboratorul de cateterism.



Lucrările de renovare, extindere şi modernizare completă a imobilului Secţiei
Clinice Boli Infecţioase au fost finalizate în luna decembrie 2015, cu şase luni mai
devreme faţă de termenul iniţial (iunie 2016). Valoarea alocată lucrării a fost de
aproape 7 milioane de lei iar finanţarea a fost asigurată de către Consiliul
Judeţean Sibiu, prin buget multianual.Judeţean Sibiu, prin buget multianual.

 Lucrarea a fost una deosebit de amplă şi a presupus refacerea pardoselilor, tencuielilor şi a zugrăvelilor, recompartimentarea saloanelor şi dotarea acestora cu grup sanitar, refaceri şi/sau înlocuiri de instalaţii, precum şi mărirea spaţiilor pentru cabinete şi pentru sălile de tratament prin mansardarea podului existent;
 clădirea a fost dotată cu lift și cu panouri solare.



După reabilitare secţia cuprinde: 20 de saloane cu un pat, 5 saloane cu două paturi, o rezervă, grupuri sanitare, grup sanitar persoane cu dizabilităţi, cabinete pentru registratură, asistente şi consultaţii, sală de tratament, depozite, farmacie; 12 saloane sunt dotate cu televizor şi 5 cu frigider;
În spațiile nou create la mansardă se află: o sală de curs cu 20 de locuri; vestiar studenţi, depozit material didactic, cabinet şef secţie, grupuri sanitare, depozit lenjerie curată şi vestiar asistente, suprafaţa utilă fiind de 233,89 mp. 



 Pe lângă dotările achiziționate prin proiectul CVASIC cu finanțare europeană, SCJS aachiziționat aparatură și din venituri proprii, din fonduri de la bugetul de stat, de laConsiliului Judeţean Sibiu precum și din sponsorizări;
 Valoarea totală a dotărilor din 2015 din cele trei sursele de finantare menționate s-aridicat la circa 5,5 milioane de lei, fiind asigurat suportul financiar necesar pentruîmbunătățirea bazei materiale a SCJU Sibiu.

 Din martie 2015, pacienţii SCJU Sibiu beneficiază de posibilitatea efectuării unor investigaţii medicale complexe cu ajutorul noului computer tomograf din dotarea Laboratorului Clinic de Radiologie şi Imagistică Medicală. Aparatul a fost achiziţionat cu aproximativ 420.000 euro la finalul anului 2014 în sistem leasing, fondurile fiind asigurate de către CJ Sibiu; 
 După efectuarea procedurilor de montaj, de instruire a personalului și după reabilitarea spaţiului de lucru, aparatul a fost pus în funcțiune în luna martie 2015;
 Valoarea alocată de CJ pentru ratele lunare din 2015 a fost de 800.000 lei. 



Fotografii Computer Tomograf



 Din data de 27.11.2015, blocul operator al Secţiei Clinice Neurochirurgie a SCJU Sibiu a fost dotat cu un microscop operator de ultimă generaţie produs de Karl Zeiss.  Valoarea acestuia s-a cifrat la Valoarea acestuia s-a cifrat la 400.000 lei, cu TVA inclus, fondurile fiind asigurate de Consiliul Judeţean Sibiu. 

 O altă importantă contribuție financiară 
a Consiliului Județean Sibiu a fost 
reprezentată de suma alocată pentru 
achiziționarea unei instalații centrale de 
climatizare, în valoare de 1.340.000 lei.



 Tot la capitolul dotări cu aparatură menționăm achiziționarea unei unitățide endoscopie digestivă terapeutică compusă din: turn endoscopic,aparat de radiologie mobil, masă de operații radiotransparentă, monitor șielectrocauter cu plasmargon.
 Fondurile pentru această unitate au fost asigurate de MinisterulSănătății;Sănătății;
 Valoarea aparatului este de 1.190.000 lei. 
Pe lista de investiții în aparatură pentru anul 2015 mai putemmenționa următoarele dotări realizate din fonduri proprii:
- ascensor electric 6 persoane în valoare de 75.800 lei pentru Secțiile Clinice Medicale; 
- ascensor electric 20 de persoane în valoare de 113.800 lei pentru Secția Clinică Neurologie; 
- server cu licență de operare în valoare de 31.500 lei.



 Spitalul Clinic Județean de Urgenţă Sibiu a beneficiat de o sponsorizare de 980.000 de lei din partea companiei ROMGAZ S.A.;
 Contractul de sponsorizare a avut ca Contractul de sponsorizare a avut ca obiect acordarea de sprijin financiar pentru dotarea spitalului cu aparatură medicală de înaltă performanță, destinată mai multor secţii din cadrul celei mai mari instituţii sanitare a județului Sibiu;

 Toate aparatele achiziționate sunt montate şi funcţionale și contribuie la
creşterea calităţii serviciilor acordate pacienţilor şi facilitează activitatea
personalului medical în demersul de acordare a unor îngrijiri de calitate,
moderne şi a unor terapii noi, mai eficiente.



 Conform contractului încheiat şi în urma procedurilor de achiziţie publicăderulate au fost achiziţionate următoarele aparate:
 Un  sistem de radiologie digitala GXR pentru Secţia Clinică Neurologie,  Un  sistem de radiologie digitala GXR pentru Secţia Clinică Neurologie, în valoare de 679.520 lei cu TVA inclus;
 Un ecograf Philips Clearvue 350 pentru Secţia Clinică Cardiologie II în valoare de 63.946,8 lei cu TVA inclus; 
 Un ecograf General Electric LogiQ C5 Premium pentru Secţia Clinică A.T.I. în valoare de 69.936 lei cu TVA inclus;
 Un ecograf General Electric LogiQ C5 Premium pentru Secţia Clinică Neurologie în valoare de 69.936 lei cu TVA inclus;
 Un ecograf General Electric LogiQ C5 Premium pentru Secția Clinică Obstetrică – Ginecologie în valoare de 79.856 lei cu TVA inclus.



Sistemul de radiologie digitala GXR 
este cel mai important aparat 
achiziționat în urma sponsorizării de la 
ROMGAZ.  Prin această dotare se 
atinge astfel dezideratul intrării în era 
digitală și pentru Secția Clinică digitală și pentru Secția Clinică 
Neurologie, prin utilizarea atât pentru 
diagnostic cât și prin posibilitatea opțiunii 
de vizualizare a imaginilor radiologice pe 
stații PC de mare performanță și 
capacitate de stocare. 



Ecograful Philips Clearvue 350 este un aparat 
multidisciplinar, pentru următoarele tipuri de aplicaţii: 
vasculare, trasncranian Doppler, cardiac. Aparatul permite 
generarea automată de rapoarte care să includă imagini, 
calcule şi măsurători efectuate în timpul unei examinări, 
oferă posibilităţi de gestionare a imaginilor care să includă oferă posibilităţi de gestionare a imaginilor care să includă 
vizualizarea simultană în acelaşi ecran precum şi 
numeroase alte avantaje tehnice de ultimă generaţie;

 Ecografele General Electric LogiQ C5 
Premium sunt multidisciplinare, concepute 
pentru examinări abdominale, ale sistemului 
vascular, pentru obstetrică şi ginecologie, 
examinări neonatale, pediatrice, de urologie, 
transcraniale şi pentru părţi moi;
Sunt uşor de manevrat având dimensiuni 
reduse şi prevăzute cu monitor LCD și 
tastatură alfa numerică luminată.



 Principala sursă de finanțare a SCJU Sibiu a fost contractul pentrufurnizarea de servicii medicale încheiat cu CNAS;
Acesta a asigurat circa 62% din finanțarea instituției. Banii asigurăsalarizarea, medicamentele și materialele sanitare, reactivi dar și investițiiîn reparații sau aparatură;

 O importantă sursă de finanțare a SCJU Sibiu a fost Ministerul Sănătăţii prin O importantă sursă de finanțare a SCJU Sibiu a fost Ministerul Sănătăţii prinDirecția de Sănătate Publică, cu o pondere de 15,5% prin:
- programe naționale de sănătate, de prevenție și alte acțiuni de sănătate careinclud: UPU SMURD, medici rezidenți, cabinete de planning, cabinete sportivedar şi fonduri pentru echipamente medicale;

 Spitalul s-a mai finanțat, de asemenea, și din fonduri proprii cum ar fi:prestații medicale la cerere, contra cost; tarife pentru condiții hoteliere cuconfort sporit; închirieri de spații; Ponderea fondurilor proprii este de 1,3%;
 O altă sursă importantă de finanțare a fost reprezentată de sponsorizări șidonații. Prin intermediul acestora se primesc sume în bani sau aparatură,mobilier, medicamente. O sponsorizare semnificativă a fost primită în anul 2015din partea Romgaz, aceasta ridicându-se la aproape un milion de lei.Ponderea acestei surse de finanțare a fost de 0,6%.



 O contribuție esențială în dezvoltarea și modernizarea SCJU Sibiu a venit, la fel caîn ultimii ani, din partea. Consiliul Județean Sibiu, în calitate de ordonatorprincipal de credite; de altfel, Consiliul Județean Sibiu a fost cea mai importantăsursă de finanțare pentru:► Investiții (lucrări de reabilitare, modernizare și reparații capitale);► Funcționare. ► Funcționare. 
 Finanţarea de la CJ Sibiu a asigurat o pondere de 9,6% din bugetul instituţiei;
Pentru lucrările de modernizare ale Secțiilor Clinice Boli Infecțioase, ReabilitareMedicală I și pentru Etajarea Corpului ATI, finanțate prin buget multianual, sumelealocate în 2015 s-au ridicat la aproape 9 milioane lei. De asemenea ConsiliulJudețean Sibiu a alocat spitalului suma de 2,73 milioane lei pentru cheltuieli defuncționare și utilități si 2,88 milioane pentru aparatură. Astfel, suma totală primită de la CJ în 2015 a fost de aproape 15 milioane lei. 
Deosebit de importante au fost Fondurile Europene Nerambursabile atrase, cu o cotă
de 10,8% din buget; prin FEN s-au realizat unul dintre cele mai importante obiective
de investiţii din cadrul strategiei de dezvoltare a SCJU Sibiu: Centrul de cercetare
invazivă şi non-invazivă în domeniul patologiei vasculare la adult.



 În 2015, SCJU Sibiu a acordat o atenţie sporită resurselorumane, conştientizând rolul decisiv al acestora în asigurarea

 10 concursuri pentru ocuparea posturilor vacante de medici si alt personal

serviciilor medicale către populaţie. Acoperirea cu personal de specialitate a
posturilor vacante şi perfecţionarea personalului existent a reprezentat o preocupare
permanentă a instituţiei. Prin urmare în 2015 au fost organizate următoarele
concursuri:
 10 concursuri pentru ocuparea posturilor vacante de medici si alt personalsanitar superior;12 concursuri pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante deasistenţi medicali ;36 concursuri pentru ocuparea posturilor de personal auxiliar sanitar şi altecategorii profesionale;
 Au fost angajaţi în spital 86 medici rezidenţi pentru continuarea pregătirii în 
specialitatea pentru care au optat în urma examenului de rezidenţiat;
 Totodată au fost asigurate resursele financiare pentru participarea la cursuri de 
formare profesională continuă;
Cu sprijinul organismelor profesionale:Colegiul Medicilor si Ordinul Asistenților 
Medicali,  medicii si asistentii medicali au participat la cursuri de educație medicala 
continuă. 



În ceea ce priveşte indicatorii de resurse umane realizați redăm în tabelul 
alăturat valoarea acestora pentru anul 2015:

DENUMIRE INDICATORI
VALOAREA INDICATORILOR 

REALIZATI  IN ANUL 2015
Numărul mediu de consultaţii pe un 
medic în camera de gardă/UPU/CPU 3762
Proporţia medicilor din totalul 
personalului 12,73%
Proporția personalului medical din totalul 
personalului angajat al spitalului 65,41%
Proporţia personalului medical cu studii 
superioare din totalul personalului 
medical

37,43%



VĂ VĂ MULŢUMMULŢUMIMIM !!


