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PROIECT « Dotarea Ambulatoriului de specialitate din cadru

În data de 10.03.2020, UAT ORA
contractul de finanțare nr. 

« Dotarea Ambulatoriului de specialitate din cadru
Tîrgu Neamţ », cod SMIS 2014+: 

Regional 2014 – 2020, AXA Prioritară 8 
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
serviciile prestate de comunitati
de sănătate, comunicare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și 
izolate, Operațiunea A – Ambulatorii.
 
Valoarea totală a proiectului 
nerambursabile este de 10.486.018,30
bugetul național). 
 
Obiectivul general al proiectului
Neamț prin dotarea Ambulatoriului Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Sfântul 
Dimitrie Târgu Neamț.  
 
Obiectivele specifice:  
1.  Dotarea infrastructurii Ambulatoriului de Specialitate
2. Cresterea numarului de beneficiari de infrastructura medicala dotata (pentru servicii 
medicale comunitare si ambulatorii)
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Dotarea Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Sfântul 
Dimitrie Tîrgu Neamţ » 

 
UAT ORAȘUL TÂRGU-NEAMȚ, în calitate de beneficiar

țare nr. 5186/10.03.2020 pentru implementarea

Dotarea Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Sfântul Dimitrie 
SMIS 2014+: 126977, proiect finanțat prin Programul Operațional 

AXA Prioritară 8 – “Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale
Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la 

el naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte 
starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la 

și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale
serviciile prestate de comunitati, Obiectivul specific 8.1 – creșterea accesibilității serviciiilor 

și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și 
Ambulatorii. 

Valoarea totală a proiectului a fost de 10.711.918,68 lei, din care valoarea finan
10.486.018,30 lei (7.490.013,09 lei din FEDR și 2.996.005,21 lei din 

Obiectivul general al proiectului este eficientizarea sistemului de sănătate din ora
ț prin dotarea Ambulatoriului Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Sfântul 

Dotarea infrastructurii Ambulatoriului de Specialitate;  
numarului de beneficiari de infrastructura medicala dotata (pentru servicii 

medicale comunitare si ambulatorii) 

 

ț, cod poștal 615200, România 

 

l Spitalului Sfântul 

, în calitate de beneficiar a semnat 
pentru implementarea proiectului                                    

l Spitalului Sfântul Dimitrie 
țat prin Programul Operațional 

Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, 
Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la 

el naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte 
starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la 

și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la 
șterea accesibilității serviciiilor 

și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și 

valoarea finanțării 
și 2.996.005,21 lei din 

stemului de sănătate din orașul Târgu 
ț prin dotarea Ambulatoriului Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Sfântul 

numarului de beneficiari de infrastructura medicala dotata (pentru servicii 
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Rezultatele așteptate: 1 Ambulatoriu integrat de specialitate dotat (12 ca
laboratoare dotate cu echipamente 
beneficiază de serviciile medicale desfă
 
În cadrul proiectului vor fi dotate 12 cabinete/laboratoare cu un total de 139 echipamente, 
respectiv: 
- LABORATOR RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE 
- CABINET REUMATOLOGIE - 5 echipamente;
- CABINET CARDIOLOGIE - 10 echipamente;
- CABINET GASTROENTEROLOGIE 
- CABINET MEDICINA INTERNA - 
- CABINET CHIRURGIE GENERALA 
- CABINET ORTOPEDIE - 10 echipamente;
- CABINET PNEUMOLOGIE - 7 echipamente;
- CABINET OBSTETRICA-GINECOLOGIE 
- LABORATOR ANALIZE MEDICALE 
- CABINET PEDIATRIE - 14 echipamente;
- LABORATOR DE RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA 
 
Perioada de implementare a proiectului
29.05.2018 și data de 31.12.2022
semnarea contractului de finanțare).

Impactul investiției la nivelul localită
sistem ambulator, reducerea costurilor de mentenanta
functionale in regim ambulator, 
servicii medicale noi si complexe la
diagnosticare si tratament, reducerea numarului de pacienti redirectionati catre alte centre 
medicale, imbunatatirea gradului de sănătate a populaţiei

Impactul implementării proiectului s
activitatea economică a agenților economici care au fost contractați
generând în același timp locuri de muncă.
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1 Ambulatoriu integrat de specialitate dotat (12 ca
laboratoare dotate cu echipamente și mobilier), Un număr crescut de persoane care 
beneficiază de serviciile medicale desfășurate în ambulatoriul dotat.  

În cadrul proiectului vor fi dotate 12 cabinete/laboratoare cu un total de 139 echipamente, 

LABORATOR RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE - 24 echipamente;
5 echipamente; 

10 echipamente; 
CABINET GASTROENTEROLOGIE - 11 echipamente; 

 10 echipamente; 
CABINET CHIRURGIE GENERALA - 10 echipamente; 

echipamente; 
7 echipamente; 

GINECOLOGIE - 19 echipamente; 
LABORATOR ANALIZE MEDICALE - 13 echipamente; 

14 echipamente; 
LABORATOR DE RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA - 6 echipamente. 

mentare a proiectului este de 56 de luni, respectiv între data de 
31.12.2022 (ea cuprinde și activitățile proiectului înainte de 

țare). 

la nivelul localității este reprezentat de asigurarea serviciilor medicale in 
reducerea costurilor de mentenanta, cresterea numarului de cabinete 

ambulator, cresterea numarului de cadre medicale, asigurarea unor 
servicii medicale noi si complexe la standarde europene, reducerea timpului de 
diagnosticare si tratament, reducerea numarului de pacienti redirectionati catre alte centre 
medicale, imbunatatirea gradului de sănătate a populaţiei 

Impactul implementării proiectului s-a resimțit și asupra mediului de afaceri, angrenând 
ților economici care au fost contractați în cadrul proiectului

și timp locuri de muncă. 
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1 Ambulatoriu integrat de specialitate dotat (12 cabinete/ 
cut de persoane care 

În cadrul proiectului vor fi dotate 12 cabinete/laboratoare cu un total de 139 echipamente, 

echipamente; 

luni, respectiv între data de 
și activitățile proiectului înainte de 

asigurarea serviciilor medicale in 
cresterea numarului de cabinete 

asigurarea unor 
standarde europene, reducerea timpului de 

diagnosticare si tratament, reducerea numarului de pacienti redirectionati catre alte centre 

ului de afaceri, angrenând 
în cadrul proiectului, 
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Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinan
să vizitați 
 
          - www.fonduri-ue.ro 
          - www.inforegio.ro 
          - facebook.com/inforegio.ro 
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ii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea European

 

ț, cod poștal 615200, România 

 

ate de Uniunea Europeană, vă invităm 


