DESCRIERE PROIECT
Titlul proiectului: “DOTAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI ORĂȘENESC CERNAVODĂ”
Cod SMIS proiect: 128180
Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și 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
Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în
special pentru zonele sărace și izolate
Operațiunea A – Ambulatorii
Beneficiar: UAT ORAȘUL CERNAVODĂ
Amplasarea proiectului: Primăria Orașului Cernavodă, Str. Ovidiu nr.11, cod 905200, Cernavoda, Judetul Constanta,
telefon: 0241/487108, Fax: 0241/487124, Email: primaria@cernavoda.ro (Cladirea C7 – Ambulatoriu Spital Orășenesc
Cernavoda, str. Gheorghe Doja, nr. 1A, jud. Constanța)
În data de 08.11.2019, Primaria Orasului Cernavoda, în calitate de Beneficiar, a semnat contractul de finanțare nr. 4892
cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și Agenția pentru
Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar, pentru implementarea
proiectului “Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orășenesc Cernavodă”, Cod SMIS proiect: 128180.
Realizarea investiției este finanțată din fonduri europene nerambursabile prin Programul Operațional 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,
Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în
special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii.
Obiectivul general al proiectului:
➢ Obiectivul general al proiectului este creșterea accesibilitatii serviciilor de sănătatate în regim ambulatoriu
pentru cetățenii orașului Cernavoda și ai localităților învecinate, prin dezvoltarea capacitatii de diagnostic și
tratament a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orășenesc Cemavoda.
Obiectivul specific ale proiectului:
➢ OS1 - dotarea a 12 cabinete medicale din structura Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Cemavoda cu un
numar de 91 echipamente medicale, 46 piese de mobilier si 11 echipamente IT, pe parcursul a 27 luni.
Indicatori:
➢ 22.751 de beneficiari de infrastructură medicală construită/ reabilitată/ modernizată/ extinsă/ dotată (pentru
servicii medicale comunitare și ambulatorii).
➢ unități medicale construite/ reabilitate/ modernizate/ extinse/ dotate (pentru servicii medicale comunitare si
ambulatorii).
Rezultate asteptate:
➢ Echipamente achiziționate – 148 bucăți
➢ Proiectul iși propune achiziționarea unui numar de 148 de echipamente, din care: 91 echipamente medicale și
57 echipamente auxiliare (46 piese de mobilier specific și 11 echipamente IT). Acestea vor fi distribuite celor 12
cabinete din structura Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Cernavoda, din care 9 cabinete medicale, 2
laboratoare și camera de sterilizare. Echipamentele propuse spre achizitionare în cadrul proiectului au fost
identificate, impreuna cu medicii din specialitatile din structura aprobată, ca fiind necesare astfel încat
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cabinetele respective să-și poată desfășura activitatea specifică, în conformitate cu patologia și cazuistica
înregistrată la nivelul orașului Cernavoda și a localităților înconjurătoare.
Unități medicale dotate (pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii) – 1 unitate
Dotările vizează 12 cabinete din Structura aprobată pentru Ambulatoriul Spitalului Orășenesc Cernavoda care
funcționeaza în orașul Cernavoda, în clădirea din strada Gheorghe Doja nr. 1A.
Beneficiari de infrastructură dotată – 22.751 persoane
Urmare a modernizării ambulatoriului prin echiparea cu aparatură medicală modernă, va crește capacitatea de
diagnostic și tratament a ambulatoriului, ceea ce va avea efecte inclusiv asupra numărului de pacienti care se
vor prezenta pentru consultații la cabinetele medicale din Ambulatoriu. Dat fiind faptul că o parte dintre
aceștia în prezent sunt consultați și tratați în secțiile spitalului și în spitale din centre mai mari (de exemplu, din
municipiul Constanța), dar și că există specialități în structura aprobată a spitalului care nu au medici sau care
nu au putut să-și desfășoare activitatea in ultimii 2-3 ani am estimat, pe baza statisticilor spitalului din perioada
2015-2018 că numărul beneficiarilor de infrastructură dotată va fi de 22.751 persoane.
Valoarea totală a investiției – 7.451.996,73 ron; 1.601.718,80 euro (valori cu TVA)
Investiția totală a proiectului de dotare ajunge la valoarea de 1.601.718,80 euro, respectiv 7.451.996,73 ron cu
TVA, din care un total de 7.193.695,23 lei cu TVA aferent exclusiv achiziției de echipamente, așa cum se
observă în devizul atașat cererii de finanțare.
Certificarea sistemului de management al mediului conform standardului ISO 14001:2015
Spitalul va face demersuri pentru a obține, pe perioada de implementare a proiectului, implementarea si
certificarea unui sistem de management al mediului conform standardului ISO 14001. În acest sens, spitalul va
întocmi o politică scrisă referitoare la procedurile de management al mediului, va solicita personalului
respectarea acestor proceduri în desfășurarea activitații lor și va urmări implementarea acestora. Certificarea
sistemului de management al mediului conform standardului ISO 14001 va dovedi dorința spitalului de a se
alinia unui mod de lucru standardizat, cu respectarea unor reglementari (la nivel internațional, dar și național)
în domeniul mediului, de a face dovada competenței pe piața de servicii medicale.

Data de începere a proiectului: 08.11.2019
Conform contractului de finațare, perioada de implementare a Proiectului este de 38 luni, respectiv între 01 noiembrie
2018 și 31 decembrie 2021, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților înainte de semnarea
Contractului de finanțare.
Valoarea totală a contractului de finanțare este de 7.451.996,73 lei, din care Contribuția Uniunii Europene în valoare de
5.216.397,71 lei, contribuția națională în valoare de 2.086.559,08 lei si contributia Orașului Cernavoda în valoare de
149.039,94 lei.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați
www.fonduri-ue.ro.
Pentru accesarea site-ului web și a paginii de Facebook ale Programului Operațional Regional 2014-2020 dați clik pe
www.inforegio.ro și respectiv pe facebook.com/inforegio.ro
Pentru accesarea site-ului web și a paginii de Facebook aferente implementării Programului Operațional Regional 20142020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, în care se implementează proiectul, dați clik pe www.adrse.ro și respectiv pe
facebook.com/adrse.ro.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
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