
 
 

Anexa 1 la HCL nr.66 din 06.05.2022 privind aprobarea participarii la Programul 

Operaţional Regional 2014-2020, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității 

serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele 

sărace și izolate, Operațiunea B – Centre comunitare integrate 

 

 

STUDIU DE OPORTUNITATE 
 

Denumirea entitatii: UAT Comuna Budila 
 
 

Nr. Aspecte Sectiune formular cerere 
de finanțare 

  In prezent, exista 2 cabinete medicale, care au aparatura 
invechita, fara posibilitati de achizitionare a unor 
echipamente medicale noi si 1 cabinet stomatologic. Se 
propune dotarea acestor cabinete medicale si dotarea 
birourilor echipei de mediatori, asistent social. 

- Aparatura medicala existenta este insuficienta, ceea ce 
ingreuneaza diagnosticarea si tratarea pacientilor. 

- Numarul de locuitori care beneficiaza de servicii medicale si 
sociale este de 5100. 

- Din punct de vedere al proprietatii, cladirea se afla in 
domeniul public al comunei Budila, in curtea Primariei Comunei 
Budila. Momentan, echipa de proiect „Crearea și implementarea 
serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și 
excluziunii sociale” cod SMIS 2014+:122607, finanțat din Fondul 
Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-
2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
– Obiectivele specifice 4.5, 4.6, 4.10, implementat de Ministerul 
Muncii și Justiției Sociale in calitate de lider de parteneriat, 
Ministerul Educației Naționale – Partener 1 și Ministerul Sănătății 
– Partener 2 este formata dintr-un asistent social acreditat de catre 
Primaria Comunei Budila si un asistent medical comunitar. 
 Avand in vedere faptul ca in comuna Budila, peste 80% din 

populatie sunt romi, care de multe ori sunt discriminati, se 
doreste includerea acestora si tratarea lor in mod egal cu 
restul populatiei. De asemnea, o parte din populatia din 
Comuna se afla in prag de saracie si excluziune sociala, astfel 
prin oferirea unor servicii sociale de calitate, se doreste 
prevenirea acestor riscuri, mai ales prin oferirea de sprijin 
emotional si psihologic. Se doreste oferirea de servicii tuturor 
categoriilor de persoane, de la bebelusi, la femei insarcinate, 
batrani, toate categoriile si etniile din comuna si nu numai. 
Este posibil, mai ales in cazul cabinetului stomatologic, sa se 
prezinte si persoane din localitatile apropiate, fapt ce va 
aduce un plus comunei pentru dezvoltarea acesteia si oferirea 
ei ca un exemplu demn de urmat. Vor beneficia de servicii 
persoanele cu handicap locomotor, cu deficiente auditive, 
verbale, diabetici, cardiaci etc.  
Sanatatea, atat cea fizica, cat si cea psihica, este foarte 

Context 



importanta, astfel Primaria si autoritatile trebuie sa contribuie 
prin dotarea si sprijinirea activitatii cabinetelor medicale si a 
asistentilor sociali si a mediatorilor. 

 Aparatura medicala existenta la ora actuala in cabinetele 
medicale si in cel stomatologic este invechita, fapt ce 
ingreuneaza diagnosticarea si tratarea pacientilor, multi 
dintre ei neputand fi tratati corespunzator.  

 Cladirea dispune de spatii pentru dotarea cu noi echipamente, 
resurse pentru intretinerea facilitatilor necesare, precum si 
resurse umane calificate si acreditate, cu competente pentru 
utilizrea noilor dotari. 

 Momentan, se ofera servicii medicale diagnostice si de 
consiliere. 

 Vor fi achizitionate aparaturi care lipsesc in acest moment, 
sau care sunt invechite, realizarea investitiei contribuind la 
imbunatatirea nivelului de sanatate al populatiei din comuna 
Budila. Echipamentele vor asigura mijloacele oferirii de 
servicii medicale la standarede europene, care vor conduce la 
reducerea timpului de diagnosticare si tratament, reducerea 
numarului de pacienti redirectionati catre Spitalul Judetean 
de urgenta sau alti medici.  

 Avand in vedere faptul ca de-a lungul timpului pot interveni 
diverse situatii in domeniul medical si social, asa cum este 
situatia generata de Covid19, consideram ca trebuie dotate 
foarte bine cabinetele medicale, mai ales la nivelul 
comunelor care acum nu sunt dotate si dezvoltate din punct 
de vedere medical, asa cum este si cazul comunei Budila. De 
asemenea, impactul unei pandemii poate avea efecte negative 
atat pe termen scurt, cat si pe termen lung asupra intregii 
populatii, mai ales persoanelor aflate in excluziune sociala si 
a minoritatilor. Impactul pe care il va avea o echipa formata 
din asistenti sociali, mediatori, medici, va fi unul extrem de 
bun, mai ales ca toate serviciile se vor regasi in aceeasi 
cladire, fapt ce va ajuta populatia, o va sprijini si o va face sa 
vina mai des la controale medicale si astfel va putea avea 
parte si de ajutor din punct de vedere social si emotional. 
Astfel si personalul centrului comunitar, care isi va desfasura 
activitatea cu profesionalism, va fi motivat si va avea o 
satisfactie pentru meseria pe care o practica. Consideram ca 
un medic si un asistent social care actioneaza la timp in viata 
unui om, este un adevarat erou, care poate impiedica 
rezultatele negative din viata acestuia. 

 Am ales ca toata documentatia pentru acest proiect , inclusiv 
studiul de oportunitate, sa fie intocmita de catre personalul 
primariei, pentru ca sumele care s-ar fi cheltuit cu 
consultanta, sa fie utilizate tot pentru dotarea centrului 
comunitar integrat si prin oferirea unui sprinjin decent in 
cabinetele medicale din comuna Budila. Prin aceste dotari se 
doreste indeplinirea in mod obligatoriu a egalitatii de gen, de 
sanse si la tratament, nediscriminarea populatiei. Avand in 
vedere faptul ca in comuna Budila, peste 80% din populatie 
sunt romi, care de multe ori sunt discriminati, se doreste 
includerea acestora si tratarea lor in mod egal cu restul 
populatiei. De asemnea, o parte din populatia din Comuna se 
afla in prag de saracie si excluziune sociala, astfel prin 
oferirea unor servicii sociale de calitate, se doreste prevenirea 
acestor riscuri, mai ales prin oferirea de sprijin emotional si 
psihologic. Se doreste oferirea de servicii tuturor categoriilor 
de persoane, de la bebelusi, la femei insarcinate, batrani, 



toate categoriile si etniile din comuna si nu numai. Este 
posibil, mai ales in cazul cabinetului stomatologic, sa se 
prezinte si persoane din localitatile apropiate, fapt ce va 
aduce un plus comunei pentru dezvoltarea acesteia si oferirea 
ei ca un exemplu demn de urmat. Vor beneficia de servicii 
persoanele cu handicap locomotor, cu deficiente auditive, 
verbale, diabetici, cardiaci etc. In cazul in care vor exista 
persoane aflate in ultimul stadiu al bolii, asistenta sociala va 
oferi sedinte de ajutor emotional, prin marirea optimismului 
si a pozitivismului persoanei. Conform Constitutiei 
Romaniei, femeile sunt egale cu barbatii, drept care trebuie 
respectat mai ales cand este vorba de dezvoltarea socio-
umana si emotionala a persoanei si asigurarea unui tratament 
egal din punct de vedere al sanatatii psihice si fizice. 

- Prin asistentul social si mediator se doreste oferirea 
sprijinului pentru prevenirea si combaterea violentei, discriminarii,  
tratamentului inegal, abandonului scolar, excluziunii sociale si 
promovarea medierii in toate cazurile, a drepturilor egale si 
egalitatii de sanse, prin ajutarea populatiei sa constientizeze 
impactul negativ pe care il are nerespectarea acestor drepturi si prin 
sprijinul adus pentru depasirea traumelor provocate de faptul ca nu 
au beneficiat de tratament nediscriminatoriu in tara noastra si in 
alte tari, mai ales pentru comunitatea de romi, care de multe ori este 
marginalizata. Primaria Comunei Budila a mai accesat si proiecte 
pentru sprinjirea romilor, de exemplu cel prin FRDS, "Centrul de 
resurse pentru copiii si tinerii din comunitatea de romi ai comunei 
Budila, judetul Brasov", proiect aflat in perioada de sustenabilitate, 
care a avut ca obiective oferirea de hrana si educatie, prin ore de  
limba romana, matematica, limbi straine, cu psihologi si logoped. 
Astfel, in 2019 Primaria a semnat acordul cu MINISTERUL 
MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE (MMJS), MINISTERUL 
SĂNĂTĂȚII (MS), MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE 
(MEN) în vederea dezvoltării și furnizării serviciilor comunitare 
integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale în UAT 
COMUNA BUDILA, în cadrul proiectului „Crearea și 
implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea 
sărăciei și excluziunii sociale” cod SMIS 2014+:122607, finanțat 
din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital 
Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și 
combaterea sărăciei – Obiectivele specifice 4.5, 4.6, 4.10, 
implementat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale in calitate de 
lider de parteneriat, Ministerul Educației Naționale – Partener 1 și 
Ministerul Sănătății – Partener 2 si in 2020 a inceput 
implementarea peoiectului prin angajarea unui asistent social 
acreditat care face parte din echipa centrului comunitar, iar apoi a 
fost angajat un asistent medical comunitar. 

  S-au ales aparate medicale specifice legislatiei in domeniu si 
prevazute special pontru necesitatile cabinetelor medicale si 
stomatologic. S-au solicitat oferte, dintre care cele anexate 
sunt la pretul cel mai bun, in functie de criteriul calitate-pret, 
cu respectarea standardelor europene impuse, pentru ca 
dotarea sa se realizeze la un standard foarte inalt.  

 Numărul echipamentelor/dotărilor și tipul acestora sunt 
adecvat justificate, luând în calcul:  

Justificare 



- Legislația națională aplicabilă în vigoare 
- Numărul de pacienți pe zi care vor utiliza acele 

echipamente/dotări,  
- Personalul specializat care le va folosi 
- Costurile de operare și resursele financiare 

disponibile/alocate în vederea întreținerii și funcționării 
dotărilor/echipamentelor pe durata ciclului de viaţă în 
cazul fiecărui tip de dotare/echipament/durata de 
durabilitate a proiectului 

Dupa achiiztionarea aparaturii, unele diagnosticari si 
tratamente vor putea fi realizate imediat, fara a fi necesara 
trimiterea populatiei la alte spitale. 
Imbunatatirea calitatii vietii este posibila prin cresterea 
sperantei de viata sanatoasa si prin numarul de ani castigati 
datorita investigarii si tratarii corespunzatoare. 
Se doreste cresterea gradului de sanatate al populatiei, 
cresterea satisfactiei profesionale a medicilor, cresterea 
increderii populatiei in calitatea serviciilor medicale, 
cresterea numarului de pacienti ai cabinetelor, 
Promovarea eficientei energetice prin faptul ca 
echipamentele noi vor fi performante, cu consum de energie 
redus.  
Tratamentul si ingrijirea pacientilor sunt direct legate de buna 
dotare si functionare a serviciilor din cadrul centrului 
comunitar integrat.   
 

  Beneficiarul va fi Comuna Budila, prin centrul comunitar 
integrat care va include mediatori, asistent social, medici si alt 
personal specificat in proiect. 
 Intretinerea echipamentelor se va face de catre persoanele 

care le vor lua in primire, cu sprijinul personalului din echipa 
de implementare a proiectului, iar perioada de viata a 
acestora se doreste a fi cat mai lunga. In caz de probleme 
aparute in perioada de garantie, se vor prezenta la service, iar 
dupa perioada de garantie, Primaria Comunei Budila va 
asigura functionalitatea acestora, prin reparare, sau inlocuire. 
Perioada de durabilitate este mentionata in strategia de 
monitorizare a proiectului. 

 

Descrierea Investiției 

  Caracteristicile echipamentelor ce urmeaza a fi achizitionate 
vor fi la standardele necesare pentru cabinetele medicale si la 
standardele europene, pentru asigurarea unui sprijin de 
calitate cetatenilor, din partea echipei centrului. Dotarea cu 
un autoturism va fi foarte benefica, intrucat va fi foarte util 
in vizitele medicilor la domiciliul bolnavilor, astfel 
economisindu-se timp si putand ca acesta sa fie fructificat la 
maxim pentru ajutorarea cat mai multor persoane. 
Autoturismul care se doreste a fi achizitionat prin acest 
proiect, va fi nou. Autoturismul diesel are un efect mai 
benefic asupra mediului si datorita faptului ca are un consum 
mai mic decat cel cu benzina. Datorita faptului ca Budila se 
afla intr-o zona de deal, este necesara achizitionarea unui 
autoturism 4x4, mai ales ca unele persoane domiciliaza in 
zone de padure, mai greu accesibile, mai ales in anotimpul 
rece, astfel se poate asigura oferirea serviciilor medicale la 
domiciliul persoanelor bolnave, neingradit. 

 Avand in vedere faptul ca tehnologia a avansat foarte mult, 
este importanta achizitionarea de echipamente medicale si IT 
de ultima generatie. 

Descriere tehnică 



 Se doreste dotarea cu aparatura medicala noua, pentru a 
facilita stabilirea unui diagnostic rapid si precis si a unui 
tratament adecvat, cresterea gradului de accesibilitate 
concomitent cu reducerea timpilor de asteptare pentru 
investigatii, eficientizarea activitatii prin reducerea 
internarilor uleterioare. 

 Investitia propusa contribuie la atingerea celor doua mari 
tinte strategice de crestere a accesibilitatii la serviciile 
medicale si de crestere a calitatii serviciilor medicale prin 
achizitionarea de aparatura medicala si echipamente de 
specialitate moderne, dezvoltarea resurselor umane in 
concordanta cu necesitatile reale, instruire in utilizarea 
aparaturii, prin cresterea calitatii actului medical. Se propune 
dotarea celor 2 cabinete medicale, a cabinetului 
stomatologic, a salilor de asteptare, a birourilor echipei 
centrului.  

 Proiectul prevede dotari si lucrari de constructii. 
 In vederea imbunatatirii infrastructurii medicale, se impune 

achizitia de aparatura medicala performanta, care sa asigure 
medicilor mijloacele necesare diagnosticarii si tratarii 
pacientilor in conditii optime. De asemena, este necesara 
instruirera personalului pentru utilizarea noilor aparate, ceea 
ce va face firma de specialitate de la care se va face achizitia. 

 In vederea implementarii proiectului, va fi constituita o 
echipa de proiect prin Dispozitia Primarului, formata din 
manager de proiect, responsabil tehnic, (cu atributii si de 
responsabil juridic, responsabil achizitii  si secretar), 
responsabil financiar care va monitoriza si superviza 
activitatea de implementare a proiectului si sustenabilitatea 
acestuia si vor participa voluntari din cadrul comunei, tineri, 
adulti, someri, cu loc de munca, romani, maghiari, romi, din 
grupurile vulnerabile, din persoanele cu situatie financiara 
buna sau precara, dintre toate etniile, fara a limita accesul 
persoanelor.  

 
 
 

  Descrierea produsului 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa 3 la HCL 66 din 06.05.2022 privind aprobarea participarii la Programul 

Operaţional Regional 2014-2020, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității 

serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele 

sărace și izolate, Operațiunea B – Centre comunitare integrate 

 
 

STRATEGIE DE MONITORIZARE 
 

Proiectul se refera în special pentru zonele sărace și izolate, are o durată de 24 de luni de la 
semnarea contractului de finanțare. 

De impementarea proiectului se ocupă o echipă de specialiști formată din 8 membrii nominalizați 
prin Dispoziție: manager proiect, responsabil tehnic, secretar (si probleme juridice), responsabil 
financiar. 

Atribuțiile fiecăruia dintre membrii acestei echipe sunt stabilite prin aceeași dispoziție și 
transpuse în fișe de post. 

Managerul de proiect deține responsabilitatea implementării proiectului în conformitate cu cele 
mai bune practici în domeniul vizat, prevederile cererii de finanțare, cu prevederile contractului de 
finanțare și cu respectarea legislației naționale și comunitare aplicabile. 

Se va intocmi un plan de lucru anual -în concordanță cu prevederile contractului de finanțare. Se 
vor stabili termene limită până la care trebuie finalizată fiecare activitate; se vor stabili ,,puncte de 
referință’’, elemente cheie în implementarea activitățiilor. Pe baza punctelor de referință și a termenelor 
limită se derulează și se monitorizează activitățiile proiectului. Planul de lucru va fi actualizat în 
concordanță cu măsurile colective stabilite. 

Monitorizarea mijloacelor/resurselor 
Monitorizarea folosirii resurselor înseamnă analizarea resurselor folosite în raport cu rezultatele 

obținute. Aceasta va permite estimarea eficenței proiectului. Resursele umane, cât și cele fizice trebuie 
să fie disponibile la timpul potrivit  în cantități suficente și la calitatea potrivită. Pentru a asigura 
lichidarea proiectului, trebuie monitorizată isponibilitatea fondurilor viitoare, cantitatea și calitatea 
suficientă și la standarde înalte, incluzând situația bugetului public. Planificarea activitățiilor trebuie să 
includă și perioada necesară pentru mobilizarea resurselor. 

Monitorizarea rezultatelor 
Monitorizarea rezultatelor este necesară, progresul va fi evaluat prin compararea situației inițiale 

cu cea curentă. 
Monitorizarea riscurilor 
Identificarea și evaluarea riscurilor au ca scop abordarea corespunzătoare de către persoanele 

competente și responsabile a schimbărilor identificate. Evaluarea riscurilor se va baza pe dovezi 
obiective. Se vor evalua probabilitatea de materializare a riscurilor de identificare și impactul asupra  
obiectivelor în cazul în care riscul s-ar materializa. Se vor lua măsuri de informare a conducerii, a 
finanțatorului pentru stabilirea unui plan comun de soluționare a situațiilor aparute. 

Monitorizarea impactului 
Eficacitatea proiectului, posibilul impact negativ al proiectului. 
La începutul implementării proiectului echipa stabilește mecanisme de comunicare pentru ca 

informațiile necesare să fie utilizate intr-un mod eficent. 
Sedințe pentru analizarea progresului, reprezintă o oportunitate pentru prezentarea și discutarea 

rapoartelor a problemelor curente. În funcție de stadiul proiectului, întâlniri ar putea fi convocați și 
reprezentanții, beneficiarul final și alți factori interesați. Se vor stabili măsuri ce trebuiesc adoptate: 

- Intocmirea de rapoarte lunare de monitorizare, la finalul fiecărei luni de implementare 
asistentul manager, prin consultarea membrilor echipei, va intocmi un raport  sumar de 
monitorizare a proiectului 

- Întocmirea de rapoarte de progres trimestriale – prevenire, dificultăți și/sau probleme ce ar 
putea apărea pe perioada de implementare a proiectului, pentru a contribui astfel la 
gestionarea eficentă a activitățiilor prevăzute în contractul de finanțare și la evitarea 
eventualelor riscuri. 

Raportul trimestrial: 



- activitățiile finalizate și stadiul celor aflate în desfașurare; 
- valori realizate de la inceputul implementării până  la data raportării; 
- planul achizițiilor; 
- rezultatele obținute în perioada implementării; 
- stadiul financiar al proiectului. 

Raportul va fi verificat de către responsabilul de proiect și de președinte. 

Raport final. Se va competa la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului pe un formular 
standard; prezită progresul, indicatorii și rezultatele obținute de proiect. 

Echipamentele proiectului vor fi utilizate numai în scopul declarat în proiect, conform scopului 
declarat în proiect. 

Mentenanța investiției, echipa de management /implementare, monitorizarea pe perioada de 
durabilitate a investiției: 

- vizite periodice; 
- rapoarte anuale de  durabilitate a investiției. 

 
 
 

INTOCMIT, 
SECRETAR GENERAL, 
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