Comunicat de presă
Data: 01.09.2020
Finalizarea proiectului: : ,, Asigurarea accesului la serviciile de sanatate in regim
ambulatoriu pentru populatia din judetul Bihor”
Spitalul Municipal Salonta, CF 4287947 a derulat in anul 2018 proiectul cu titlul ,, Asigurarea accsesului la
serviciile de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia din judetul Bihor”, proiect cofinantat prin Fonduri
Europene de Dezvoltare Regionala, Programul Operational Regional 2014-2020, cod SMIS 125392, in baza Contractului
de finantare incheiat de catre Ministerul Sanatatii cu Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei in
calitate de Autoritate de Management si Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest in calitate de Organism
Intermediar pentru POR.
Valoarea totala a proiectului pentru Spitalul Municipal Salonta a fost de 310.285,99 lei din care contributia
proprie de 2% a fost in valoare de 6.205,72 lei.
Denumire beneficiar: Spitalul Municipal Salonta in calitate de partener 5
Locatia proiectului : Regiunea Nord-Vest, Salonta, Str. Ion Cantacuzino nr.2-4, CP 415500, jud.Bihor.
Obiectivul general al proiectului: achizitia de echipamente medicale si decontarea echipamentelor
achizitionate pentru dotarea Ambulatoriului integrat din Spitalul Municipal Salonta, pentru a se asigura imbunatatirea
accesului la servicii de sanatate de o calitate mai buna.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1.Cresterea numarului de beneficiari de infrastructura medicala dotata, pentru servicii medicale comunitare si
de ambulatorii.
2.Dotarea infrastructurii ambulatoriului cu echipamente medicale in cabinetele de specialitate.
3.Imbunatatirea accesului la servicii medicale a persoanelor din regiunea de implementare prin cresterea starii
de sanatate publica.

Rezultate asteptate:
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Cresterea numarului de beneficiari de infrastructura medicala prin dotarea cu aparatura medicala moderna :
astfel, in perioada de implementare decembrie 2018-octombrie 2019, numarul de persoane care au beneficiat de
servicii de specialitate este 6980.
Data de incepere a proiectului : 01.03.2014
Data de terminare a proiectului ; 31.10.2019
Perioada de implementare : 19.12.2018 – 31.10.2019
Au fost achizitionate in perioada 2015-2017 urmatoarele aparate medicale:
1.Sistem endoscopie
2.Masa pentru dezinfectarea endoscoapelor;
3.Concentrator de oxigen Philips Respironics;
4.Sistem de testare la efort+soft complet;
5.Canapea ginecologica;
6.Lampa frontala cu led;
7.ECG cu 12 canale sedan.
Toate aparatele decontate prin POR au fost amplasate in cabinetele ambulatoriului integrat.
Detalii suplimentare referitoare la valoarea fiecarui aparat, cabinetul medical unde se afla amplasat aparatul,
serviciile medicale care se pot efectua cu aparatul respectiv, etc, se pot obtine la sediul Spitalului Municipal situat in
Salonta, str. Ion Cantacuzino 2-4, jud. Bihor. Persoana de contact domnul Cotau Dorin.
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizionati
site-ul web al Instrumentelor Structurale in Romania, www.fonduri-ue.ro, adresa web (URL): http://www.fonduri-ue.ro,
precum si de pe site-ul web al POR 2014-2020, www.inforegio.ro si pagina Facebook: facebook.com/inforegio.ro.
Date de contact: Salonta, str.Ion Cantacuzino nr.2-4
E-mail:spitalulsalonta@gmail.com
Numar telefon: 0259374040
Numar fax:

0259373236
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