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Îmbunătățirea accesului populației din județul Iași la servicii medicale de
urgență
Obiectivul general al proiectului este 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. Prin proiect se urmărește modernizarea și tehnologizarea la nivel european
al infrastructurilor sanitare deficitare, care utilizează în continuare aparatură uzată fizic, prin achiziția de
echipamente noi și eficiente, ce aduc atât o creștere calitativă a serviciilor oferite, cât și o creștere cantitativă
a numărului de persoane beneficiari de servicii medicale, îmbunătățind starea de sănătate publică la nivel
național, regional și local.
Obiectivele specifice ale proiectului:
 Dotarea infrastructurii unităților de primiri urgențe și a compartimentelor de primiri urgențe
(inclusiv cu echipamente pentru terapie intensivă – ATI, precum și echipamente destinate
secțiilor suport care deservesc UPU);
 Îmbunătățirea accesului la servicii medicale a persoanelor din regiunea de implementare prin
creșterea stării de sănătate publică.

Parteneriat:
 Ministerul Sănătății este Lider de proiect.
 Consiliul Județean Iași fiind Partener alături de Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. Nicolae Oblu"
Iași, Primăria Municipiului Iași, Primăria Municipiului Pașcani, Spitalul Clinic de Urgențe pentru
Copii "Sf. Maria" Iași, Spital Municipal de Urgență Pașcani și Spitalul Clinic "Dr. C.I. Parhon"
Iași.
Sursa de finanţare
Programul Operaţional Regional (POR) 2014 - 2020
Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale,
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Prioritatea de investiții 8.1: Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea
la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând
incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și
trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități,
Obiectivul Specific 2: Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea
B – Unități de primiri urgențe,

Valoarea proiectului
Valoarea totală a proiectului 32.812.971 lei
Valoarea eligibilă totală 32.031.615 lei

Stadiul proiectului
În implementare.
Termen de finalizare: 31.10.2019
Organismul Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord – Est
Adresa: Piatra Neamţ, Str. Lt. Drăghescu, nr. 9, judeţul Neamţ
E-mail: adrnordest@adrnordest.ro
Telefon: +40 233 218071
Web: http://www.adrnordest.ro

