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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT MUNICIPIUL GHEORGHENI 
 

Programul Operațional Regional 2014-2020 
Axa prioritară 8 - DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE SĂNĂTATE ȘI SOCIALE  
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 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, 
în special pentru zonele sărace și izolate 
OPERAŢIUNEA: A - AMBULATORII  
 

Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 123673 

Titlul: „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului de specialitate din 
municipiul Gheorgheni” 

Solicitant – UAT MUNICIPIUL GHEORGHENI 
Localizare proiect: Regiunea Centru, jud. Harghita, Municipiul Gheorgheni, Bd. Lacu Roșu, nr.16. 
 

Durata de implementare: 37 luni, respectiv între data 01.04.2018 și data 30.04.2021, aceasta cuprinzând, 
dacă este cazul, şi perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de 
finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 
 

Obiectivul general al proiectului: creșterea accesibilității serviciilor de sănătate prin extinderea și dotarea 
ambulatoriului Spitalului Municipal Gheorgheni, investiții ce vor contribui la accesul ridicat la servicii de 
îngrijire medicală primara a populației. 
  

Obiectivele specifice al proiectului:  
 Extinderea infrastructurii ambulatoriului Spitalului Municipal Gheorgheni, prin mansardarea corpurilor G si H. 
 Dotarea cu echipamente noi și performante care să ofere servicii de calitate în cadrul ambulatoriului 
Spitalului Municipal Gheorgheni. 
 Creșterea numărului beneficiarilor de servicii medicale de la nivelul Municipiului Gheorgheni. 
 

Rezultate așteptate 
- 1 unitate medicală  extinsă, prin mansardarea corpurilor G si H 
- 17 echipamente noi și performante achiziționate 
- 29.400 de persoane beneficiari ai serviciilor medicale 
 

Indicatori prestabiliți de realizare:  
 Beneficiari de infrastructură medicală/ construită/ reabilitată/ modernizată/ extinsă/ dotată (pentru 
servicii medicale comunitare și ambulatorii) – 29.400 persoane; 
 Unități medicale construite/ reabilitate/ modernizate/ extinse/ dotate (pentru servicii medicale 
comunitare și ambulatorii) – 1. 
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Beneficiarii direcți ai proiectului: 
 Pacienții ambulatoriului de specialitate, 27.000 de persoane 
 Ambulatoriul din Spitalul Municipal Gheorgheni, angajații – 18 persoane - vor avea echipamente necesare 
și moderne pentru a putea lucra în condiții corespunzătoare. 
 Populația Municipiului Gheorgheni, în număr de 19.903 persoane, conform datelor INSS, va beneficia de 
un ambulatoriu cu echipamente noi, performante și un laborator cu spațiu suficient.  
 

Beneficiarii indirecți ai proiectului: 
 Persoanele din zona Municipiului Gheorgheni și din județul Harghita. 
 

Descrierea investiției: 
Prezentul proiect cuprinde 2 componente majore:  
1. Investiția în lucrările de mansardare a corpurilor G și H, în vederea relocării Laboratorului de analize în 
acest spațiu nou creat.  
2. Dotarea Ambulatoriului cu echipamente noi și performante. 
Principalele lucrări de intervenție/ activități aferente investiției de bază sunt : 
 Desfacerea învelitorii din țiglă și a suportului din șipci, în vederea realizării unui strat de astereală cu hidroizolație. 
 Desfacerea și refacerea șapei de peste stratul termoizolant din BCA de la planșeul de peste etajul 1. Cu 
aceasta ocazie se vor reface traseele edilitare existente (conducte de aerisire, ventilație) și se vor realiza cele 
noi (scurgeri, canalizări) în stratul din BCA, care permite acest lucru. 
 Toată învelitoarea va fi termoizolată cu vată minerală (min 14 cm grosime), se vor prevedea ferestre de 
mansardă în spațiile amenajate pentru laborator și se vor realiza două balcoane tehnice cu acces din interior, 
în vederea amplasării split-urilor exterioare. 
 Lucrări de rezistență la nivelul clădirii. 
Prin proiect se prevede achiziționarea următoarelor echipamente:  
- Ecograf examinări cardiologice, Ecograf examinări urologice, Ecograf examinări chirurgie, Ecograf 
examinări obstetrică/ginecologie, Ecograf examinări endocrinologie, Ecograf examinări de medicină internă, 
Electroencefalograf cu 64 canale – câte 1 bucată  
- Sistem radiologic și Electrocardiograf - EKG – câte 3 bucăți  
- Mamograf, Osteodensitometru, Tomograf Computerizat – CT și Linie de videoendoscopie digestivă 
intervențională de înaltă definiție – câte 1 bucată 
 
 

Bugetul proiectului: 

Valoarea 
totală 

Valoarea totală 
eligibilă  

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din 

FEDR 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din 

bugetul naţional 

Valoarea cofinanţării 
eligibile a 

Beneficiarului 

9.335.467,75 9.335.467,75 6.534.827,45 2.613.930,94 186.709,36 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 9.148.758,39 lei (98 % din valoarea 
eligibilă a proiectului) aproximativ: 1.966.417,70 euro, 1 Euro = 4.6525 RON (cursul de schimb prevăzut în 
ghidul solicitantului). 


