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LANSAREA PROIECTULUI
”DOTARE INFRASTRUCTURĂ AMBULATORIU INTEGRAT DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL

«SFÂNTUL IERARH DR. LUCA» ONEŞTI” - COD SMIS 126958

 Proiectul este finanțat prin Regio – Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa  prioritară 8 – 
“Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale“, Prioritatea de inves�ţii 8.1 – Inves�ţii in 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 şi de 
recreere, precum şi trecerea de la serviciile ins�tuţionale la serviciile prestate de comunităţi”, Obiec�vul specific 8.1 
„Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, în special pentru zonele 
sărace şi izolate”, Operațiunea 8.1.A: Ambulatorii.

4. Accesibilizarea ofertei de servicii de asistenţă în cadrul ambulatoriului de specialitate;

Perioada de implementare este 01.08.2018 -31.12.2020.

Pentru detalii suplimentare: Primăria Municipiului Oneș�, Manager de proiect Irina – Elena Anghel,                     
tel. +40 234.324.243 interior 219, e-mail: irina.anghel@ones�.ro

Obiec�vul general al proiectului îl cons�tuie creşterea accesibilităţii şi calităţii serviciilor de sănătate furnizate în 
cabinetele de specialitate din cadrul Ambulatoriului Spitalului Municipal “Sfântul Ierarh Dr. Luca“ prin dotarea 
corespunzătoare a ambulatoriului.

1. Creşterea accesibilităţii şi calităţii serviciilor de sănătate furnizate în cabinetele de specialitate din cadrul 
Ambulatoriului Spitalului Municipal „ Sfântul Ierarh Dr. Luca” prin dotarea corespunzătoare a ambulatoriului;

2. Creşterea gradului de adresabilitate a Ambulatoriului de specialitate;
3. Eficien�zarea ac�vităţii Spitalului Municipal „Sfântul Ierarh Dr. Luca” prin reducerea internărilor evitabile;

Obiec�vele specifice:

Valoarea totală a proiectului este de 10,641,062.02lei. Valoarea finanţării nerambusabile este de 10.428.240,78 
lei și 212.821,24 lei reprezintă finanțare din bugetul local.

Municipiul Oneş� în parteneriat cu Spitalul Municipal „Sfântul Ierarh Dr. Luca” Oneş�, anunţă începerea 
ac�vităţilor proiectului „Dotare infrastructură ambulatoriu integrat din cadrul Spitalului Municipal „Sfântul Ierarh Dr. 
Luca” Oneş� - Cod SMIS 126958“, în baza contractului de finanţare nr. 5209 din 24.03.2020, încheiat cu Ministerul 
Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Nord - Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Regio – Programul Operaţional Regional 
la nivelul regiunii Nord - Est.
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