
 

 

 

 

 

 

DESCRIERE PROIECT 

Titlul proiectului: “ Dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal 

de Urgenta Moinesti ”  
Cod SMIS: 125143   

Beneficiar: Parteneriatul dintre UAT Municipiul Moinesti si Spitalul Municipal de Urgenta 

Moinesti 

Scopul proiectului: 

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea calitatii si eficientei ingrijirilor 

ambulatorii prin achizitionarea de echipamente performante in cadrul Ambulatoriului Spitalului 

Municipal de Urgenta Moinesti, avand in vedere ca in prezent echipamentele din dotarea 

ambulatoriului au o vechime mare: cca. 95,87% dintre acestea sunt mai vechi de 5 ani, iar 8,24% 

o vechime mai mare chiar si de 10 ani, in timp ce numai 2 echipamente sunt achizitionate recent 

(2017). Ambulatoriul Integrat, conceput iniţial ca parte indispensabila a spitalului, permite 

depistarea patologiilor în stadii incipiente in cabinetele aprobate în structura sa astfel incat, 

achizitionarea unor echipamente noi va conduce la accesibilizarea ofertei de servicii de asistenta 

in cadrul ambulatoriului, si totodata la eficientizarea sistemului de sanatate, prin reducerea 

internarilor evitabile. 
 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

Obiectiv specific 1 - Dotarea unei unitati medicale, respectiv a Ambulatoriului apartinand 

Spitalului Municipiului de Urgenta Moinesti pana in finalul anului 2021 cu 74 de echipamente 

medicale performante. 

Obiectiv specific 2 - Cresterea numarului de beneficiari ai unitatii medicale dotate prin 

prezentul proiect - Ambulatoriul Spitalului Municipiului Moinesti, cu 5% pana in anul 2021. 
 

Rezultate:  

1. 74 de echipamente medicale livrate si instalate 

2. 1 unitate medicala de tip ambulatoriu dotata cu aparatura medicala performanta 

3. 89.492 beneficiari de infrastructura medicala dotata cu noi echipamente 

 

Data incepere proiect: 04.06.2019 

Perioada de implementare: 80 luni, 01.09.2014 - 30.04.2021 

Valoare totala:  8.572.711,55 lei, din care: 

 contributie UE: 6.000.898,09 lei  

 contributie nationala: 2.400.359,22 lei 

 

 

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea 
Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro 

 

 
Investim in viitorul tau! 

Proiect cofinantat din Fondul European  de Dezvoltare Regionala  
prin Programul Operational Regional 2014-2020 

     Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei 
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