PROIECTUL: „Imbunătățirea accesului populației din județele Vaslui, Bacău
și Neamț la servicii medicale de urgență” SMIS 125389

Proiectul este finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară
8 - - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 - Investiţii în
infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi
local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea
socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și
trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectiv specific 8.1
- Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în
special pentru zonele sărace și izolate / Obiectiv Specific 8.2 - Îmbunătățirea calității și a
eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, apeluri dedicate Proiectelor Nefinalizate, conform
contractului de finanțare nr. 3609/14.12.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.
Proiectul este derulat în parteneriat cu Ministerul Sănătății (în calitate de solicitant) și
Spitalul Județean de Urgență Vaslui, Spitalul Municipal ”Dimitrie Castroian” Huși, Spitalul
Municipal de Urgență Moinești, Spitalul Orășenesc ”Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz, Spitalul
Municipal de Urgență ”Elena Beldiman” Bârlad, Spitalul Județean de Urgență Bacău,
Spitalul Municipal ”Sf. Ierarh Dr. Luca” Onești, Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț,
Spitalul Orășenesc ”Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamț, Spitalul Municipal de Urgență Roman,
Municipiul Onești și UAT Orașul Tîrgu Neamț
Valoarea totală a proiectului este de 26.261.728,18 lei. Valoarea aferentă partenerului UAT
Orașul Târgu Neamț este de 1.784.514,92 lei din care valoarea finanțării nerambursabile
este de 1.748.824,64 lei, iar contribuția proprie este de 35.690,28 lei.
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiții în
dotari sau lucrari necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea
operationalitatii la nivel național, regional si local, reducând inegalitațile în ceea ce priveste
starea de sanatate publica si îmbunatațind accesul la serviciile medicale de calitate.

Data de începere a proiectului este 14.12.2018, iar data de închidere efectivă a
proiectului este 30.09.2019.

