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CONSILIUL JUDEŢEAN A OBŢINUT FINANŢARE EUROPEANĂ
DE 6 MILIOANE EURO PENTRU TREI AMBULATORII DE
SPECIALITATE
Consiliul Judeţean a obţinut o finanţare europeană de aproximativ 6
milioane de euro pentru ambulatoriile a trei spitale din subordine. Astfel, în
maxim doi ani de la începerea lucrărilor Ambulatoriul de Specialitate al
Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi, Ambulatoriul de Specialitate
Obstetrică şi Ginecologie „Cuza Vodă” Iaşi şi Ambulatoriul Integrat al
Spitalului Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. Nicolae Oblu” vor fi reabilitate şi
modernizate. „Săptămâna aceasta am primit o veste foarte bună. În urma
demersurilor făcute la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
(ADRNE) am reuşit să obţinem finanţare pentru cele trei ambulatorii. Pe
această cale le mulţumesc domnilor directori Apostol şi Harja de la
ADRNE. În scurt timp vom semna contractele de finanţare. Totodată, în
cursul nopţii trecute Direcţia de Proiecte a finalizat caietele de sarcini. În
scurt timp, vom face o cerere de oferte pentru proiectele tehnice. În maxim
patru luni vom depune aceste proiecte şi vom semna contractele de
finanţare”, a declarat dl. Cristian ADOMNIŢEI, Preşedintele Consiliului
Judeţean, în cadrul unei conferinţe de presă.
Cele trei ambulatorii care vor face obiectul investiției sunt:
Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi,
cu o valoare totală de 10.727.754,09 lei, din care fonduri nerambursabile
8.343.891,70 lei; Ambulatoriul de Specialitate Obstetrică şi Ginecologie
„Cuza Vodă” Iaşi, cu o valoare totală de 9.041.847,32 lei, din care fonduri

nerambursabile 7.109.192,44 lei; Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic
de Urgenţă „Prof.dr. Nicolae Oblu” Iaşi, cu o valoare totală de 6.592.697,20
lei, din care fonduri nerambursabile 5.047.769,30 lei.

1. Proiectul Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului Clinic de
Pneumoftiziologie Iaşi
Programul Operaţional Regional 2007-2013

Obiectivul specific al proiectului vizează reabilitarea şi modernizarea
Ambulatoriului în vederea îmbunătăţirii accesului cetăţenilor la servicii
medicale de calitate.
Grupul ţintă îl constituie pacienţii Ambulatoriului de Specialitate al
Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi, respectiv 48.505 de persoane în
primul an de operare.
Valoarea totală a proiectului este de 10.727.754,06 lei, din care
asistenţa financiară nerambursabilă în sumă de 8.343.891,70 lei şi
cofinanţarea eligibilă a beneficiarului în sumă de 154.320,00 lei.
Durata de implementare este de 25 de luni.
Rezultatele estimate a fi obţinute în urma implementării proiectului sunt
următoarele:
 1 ambulatoriu reabilitat şi refuncţionalizat;
 1961,00 mp suprafaţă construită desfăşurată reabilitată;
 1 serviciu medical nou: ecografie toracico - abdominală;
 Dotări şi echipamente pentru: 5 cabinete medicale pentru adulţi; 2

cabinete medicale pentru copii; un laborator radiodiagnostic; un
laborator de hematologie; un laborator de anatomie patologică; un

laborator de bacteriologie; un laborator biochimie; o cameră de
recoltare; un cabinet de explorări funcţionale.
Beneficiile rezultate sunt:
- Crearea unui serviciu medical nou în cadrul ambulatoriului;
- Creşterea eficienţei energetice a clădirii reabilitate cu 30-50%;
- Acces crescut la unitatea medicală reabilitată şi modernizată cu 10%;
- Scăderea cu 6% a numărului de pacienţi redirecţionaţi către spitalul de
specialitate pentru internare din cauza lipsei de mijloace de
investigaţie moderne;
- Scăderea cu 15% a numărului persoanelor redirecţionate către alte
unităţi sanitare.

2. Proiectul Ambulatoriul de Specialitate Obstetrică şi Ginecologie
„Cuza Vodă” Iaşi
Programul Operaţional Regional 2007-2013

Obiectivul specific al proiectului vizează:
- reabilitarea clădirii Ambulatoriului (C8) în vederea creşterii accesului
la servicii medicale de diagnosticare, tratament şi profilaxie a afecţiunilor
sistemului genital feminin;
- îmbunătăţirea calităţii serviciilor specifice de sănătate a reproducerii
pentru prevenirea sarcinilor nedorite, morbidităţii şi mortalităţii materne;
- îmbunătăţirea prevenţiei primare şi secundare, prin diagnostic precoce a
unor afecţiuni ale gravidei şi copilului;
- creşterea accesului la servicii moderne de planificare familială.

Grupul ţintă îl constituie pacientele Ambulatoriului de Specialitate
Obstetrică şi Ginecologie Cuza Vodă Iaşi, respectiv 31.000 de persoane în
primul an de operare.
Valoarea totală a proiectului este 9.041.847,32 lei, din care asistenţa
financiară nerambursabilă în sumă de 7.109.192,44 lei şi cofinanţarea
eligibilă a beneficiarului în sumă de 145.085,56 lei.
Durata de implementare este de 28 de luni.
Rezultatele estimate a fi obţinute în urma implementării proiectului sunt
următoarele:
 o unitate medicală modernizată/ echipată;
 845,6mp suprafaţă utilă reabilitată şi modernizată;
 2 servicii medicale noi: Şcoala părinţilor şi Kinetoterapie;
 335 bucăţi echipamente, aparatură, dotări specifice (inclusiv

mobilier).
Beneficiile rezultate sunt:
- Crearea a 2 servicii medicale noi în cadrul ambulatoriului;
- Dotarea cabinetelor ambulatoriului cu 80 echipamente specifice şi 50
bucăţi instrumentar pentru diagnosticarea afecţiunilor sistemului
genital feminin şi pentru monitorizarea sarcinii şi a fătului;
- Dotarea laboratorului cu 64 bucăţi aparatură specifică necesară
investigaţiilor paraclinice;
- Dotarea spaţiilor aferente ambulatoriului cu mobilier specific – 137
piese mobilier;
- Creşterea eficienţei energetice a clădirii reabilitate cu 30-50%.

3. Proiectul Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic de Urgenţă
„Prof.dr. Nicolae Oblu” Iaşi
Programul Operaţional Regional 2007-2013

Obiectivul specific al proiectului vizează reabilitarea, modernizarea şi
echiparea Ambulatoriului în vederea îmbunătăţirii calităţii infrastructurii
serviciilor de asistenţă medicală şi repartizarea teritorial-regională
echilibrată a acestora, pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la
serviciile de sănătate.
Grupul ţintă îl constituie circa 25.000 persoane, pentru primul an de
funcţionare, pacienţi ai Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de
Urgenţă „Prof.dr. Nicolae Oblu” Iaşi.
Valoarea totală a proiectului este de 6.592.697,20 lei, din care
asistenţa financiară nerambursabilă în sumă de 5.047.769,30 lei şi
cofinanţarea eligibilă a beneficiarului în sumă de 103.015,70 lei.
Durata de implementare este de 21 de luni.
Rezultatele estimate a fi obţinute în urma implementării proiectului
sunt următoarele:
 o unitate medicală modernizată/ echipată;
 828,40 mp suprafaţă utilă reabilitată;
 1.100 mp suprafaţă desfăşurată reabilitată;
 7 cabinete medicale modernizate şi dotate: cabinet Neurochirurgie;

cabinet

Neurologie;

Funcţionale;

cabinet

cabinet

Oftalmologie;

Otorinolaringologie;

Traumatologie; cabinet Medicină Internă.
Beneficiile rezultate sunt:

cabinet

cabinet

Explorări

Ortopedie

şi

- Creşterea cu aproximativ 10% pe an a numărului de persoane care au
acces la unitatea medicală reabilitată/modernizată/ echipată;
- Creşterea cu 20% a numărului de consultaţii în Ambulatoriu, prin
scăderea numărului de pacienţi redirecţionaţi către alte spitale cu 20%,
începând cu al doilea an de la finalizarea implementării proiectului;
- Reducerea cu 30% a duratei de spitalizare prin modernizarea
serviciilor medicale din cadrul Ambulatoriului integrat (de la 10 zile
spitalizare la 7 zile);
- Creşterea eficienţei energetice a clădirii reabilitate cu 10%.

