Semnat digital de

CornelCornel-Radu Aron
2020.10.05
Radu Aron Data:
12:38:16 +03'00'

Descrierea proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sanatate
in regim ambulatoriu pentru populatia din Judetul Bihor”
Spitalul Orasenesc Stei, Cod fiscal 5120377, în calitate de partener 2, a derulat alături de Ministerul
Sănătății (lider de proiect) începând cu data de 01.03.2014 proiectul cu titlul „Asigurarea accesului la
servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația din Județul Bihor”, Cod SMIS 2014+: 125392,
cofinanțat prin Fonduri europene de dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr.
3598/7.12.2018, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de
autoritate de Management și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism
Intermediar pentru Programul Operațional Regional.
Beneficiarii proiectului finanțat prin Programul Operaţional 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; au fost: Ministerul Sănătății (lider
de proiect), Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Băile Felix (partener 1), Spitalul Orașenesc Ștei
(partener 2), Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea (partener 3), Spitalul Municipal “Dr. Pop
Mircea” Marghita (partener 4), Spitalul Municipal Salonta (partener 5), Spitalul Orașenesc Aleșd
(partener 6) și Spitalul Clinic Municipal “Dr. Gavril Curteanu” Oradea (partener 7).
Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 7.870.059,45 lei, din care: valoare eligibila
nerambursabila din FEDR (70%) - 5.509.041,62 lei; valoare eligibila nerambursabila din bugetul national
(28%) – 2.203.616,65 lei; valoarea cofinantarii eligibile a beneficiarului (2%) – 157.401,18 lei.
Proiectul s-a implementat la Spitalul Orasenesc Stei, cu sediul în Stei, Str Cuza Voda nr. 5, judeţul
Bihor, cod poştal 415600, în cadrul Ambulatorului integrat al spitalului.
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiții în dotări
sau lucrări necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operationalitatii la nivel
național, regional si local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate publică și
îmbunătățind accesul la serviciile medicale de calitate. Prin proiect s-a urmărit modernizarea și
tehnologizarea la nivel European al infrastructurilor sanitare deficitare, care utilizează în continuare
aparatura uzată fizic și moral, prin achiziția de echipamente noi și eficiente, ce aduc atât o creștere
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calitativă a serviciilor oferite, cât și o creștere cantitativă a numărul de persoane beneficiari de servicii
medicale, îmbunătățind starea de sănătate publică la nivel național, regional și local. Obiective specifice
ale proiectului:
1 Creșterea numărului de beneficiari de infrastructură medicală dotată (pentru servicii medicale
comunitare și ambulatorii).
2.
Dotarea infrastructurii ambulatoriilor (inclusiv cu echipamente si dispozitive medicale destinate
secțiilor suport care deservesc ambulatoriile)
3.
Îmbunătățirea accesului la servicii medicale a persoanelor din regiunea de implementare prin
creșterea stării de sănătate publică.
Rezultate așteptate:
Achiziționarea de echipamente și dispozitive medicale (4 buc.), necesare pentru dotarea
Ambulatoriului integrat al spitalului, astfel:
Analizor hematologie
Analizor biochimie
Analizor biochimie uscata
Ecograf
Data de începere a proiectului: 01.03.2014
Data de finalizare a proiectului: 31.10.2019
Detalii suplimentare puteți obține de la: echipa de management a proiectului, Spitalul Orasenesc Stei,
tel. 0259/333468, e-mail: spitalstei@yahoo.com.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să
vizitaţi www.fonduri-ue.ro, precum şi site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020,
www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro).
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