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DESCRIERE PROIECT PENTRU SITE-UL INTERNET AL BENEFICIAR 

 
Proiect „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu 

pentru populația județului Hunedoara” 
 
 

Titlul proiectului: „ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII DE SĂNĂTATE   ÎN REGIM AMBULATORIU 
PENTRU POPULAȚIA JUDEȚULUI HUNEDOARA”, având cod MySMIS 125525. 

Denumirea beneficiarului: Parteneriatul format din MINISTERUL SĂNĂTĂȚII/Unitatea de 
implementare și Coordonare Programe (lider), U.A.T. JUDEȚUL HUNEDOARA, SPITALUL MUNICIPAL 
VULCAN, SPITALUL MUNICIPAL ”DR. ALEXANDRU SIMIONESCU” HUNEDOARA, SPITALUL DE 
URGENȚĂ PETROȘANI, SPITALUL MUNICIPAL LUPENI, U.A.T. MUNICIPIUL HUNEDOARA, SPITALUL 
ORĂȘENESC HAȚEG, SPITALUL MUNICIPAL ORĂȘTIE, SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DEVA, 
SPITALUL MUNICIPAL BRAD și U.A.T. MUNICIPIUL ORĂȘTIE. 

Scopul proiectului: Dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiții în dotări sau lucrări necesare 
infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operaționalității la nivel național, regional și 
local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate publică și îmbunătățind accesul la 
serviciile medicale de calitate. 

Obiectivele specifice:   
1. OS. 1 Creșterea numărului de beneficiari de infrastructură medicală dotată (pentru servicii 
medicale comunitare și ambulatorii). Obiectivul specific va contribui la indeplinirea indicatorilor 
proiectului: 1S35 - Beneficiari de infrastructură medicală construită/ reabilitată/ modernizată/ 
extinsă/dotată; 
2. OS. 2 Dotarea infrastructurii ambulatoriilor (inclusiv cu echipamente și dispozitive medicale 
destinate secțiilor suport care deservesc ambulatoriile). Oiectivul specific va contribui la indeplinirea 
indicatorilor proiectului: 1S36 - Unități medicale construite/reabilitate/modernizate/extinse/dotate; 
3. OS. 3 Îmbunătățirea accesului la servicii medicale a persoanelor din regiunea de implementare 
prin creșterea stării de sănătate publică. Obiectiv specific va contribui la îndeplinirea indicatorilor 
proiectului: CO 36 - Populația deservită de servicii medicale imbunătățite. 

Rezultatele proiectului: 
1. Creșterea numărului de Ambulatorii de specialitate dotate cu echipamnete medicale noi, 
inclusiv cu echipamente și dispozitive medicale destinate secțiilor suport care deservesc 
ambulatoriile, respectiv a laboratoarelor de analize medicale și a celor de radiologie. 
2. Creșterea numărului de persoane care beneficiază de acces la servicii medicale de specialitate 
comunitare și ambulatorii. 

 
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul Europeande Dezvoltare Regională  

prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 
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Data de începere a proiectului: 01.03.2014.  

Perioada de implementare a proiectului: 01.03.2014 – 1.12.2019. 
Valoarea totală a proiectului: 4.256.402,24 lei, din care 2.979.481,58 lei reprezintă contribuția 

UE (FEDR) și 1.191.792,60 lei -  valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național. 

 
”Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,  

vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro” 
www.inforegio.ro   /  facebook.com/inforegio.ro 

 
 

 
Date de contact:   Spitalul Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara, Str. Victoriei nr.14, c.p. 

331057, Judeţul Hunedoara, Tel.:+4 0254 713820, Fax: +4 0254 711576; 
E-mail:  secretariat@sphd.ro;   

Reprezentant legal – Manager – BUDAE Radu Ion 
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