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Comunicat de presă

„Modernizarea şi echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, 
în vederea îmbunătăţirii calităţii infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală” 

SMIS 12285

Programul Operaţional Regional 2007-2013 - Axa prioritară 3
Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
Organism intermediar: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest

Municipiul  Cluj-Napoca  implementează  începând  cu  data  de  28.03.2014 proiectul 
„Modernizarea  şi  echiparea  ambulatoriului  din  cadrul  Spitalului  Clinic  Municipal  Cluj-Napoca,  în  
vederea îmbunătăţirii calităţii infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală”, finanţat prin Programul 
Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 ,,Îmbunătăţirea infrastructurii sociale’, Domeniul 3.1. 
”Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”.

Valoarea totală a proiectului  este de  32.306.270,35 lei,  din care  valoarea nerambursabilă 
solicitată este 22.161.602,85 lei.  Durata totală de implementare a proiectului este de 18 luni.

Obiectivul  general  al  proiectului:  Îmbunătăţirea  infrastructurii  ambulatoriului  din  cadrul 
Spitalului  Clinic  Municipal  Cluj–Napoca,  în  proprietatea  Municipiului  Cluj–Napoca,  în  vederea 
eficientizării serviciilor de sănătate şi asigurării unui înalt nivel de protecţie a sănătăţii umane. 

Proiectul urmăreşte îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală prin:

 Modernizarea ambulatoriului integrat al spitalului, reamenajarea spaţiului acestuia în vederea 
creşterii  capacităţii  de  diagnostic  şi  tratament,  reducând astfel  numărul  internărilor  şi  durata  medie 
pentru cei internaţi;
 Dotarea  cu  aparatură  medicală  de  specialitate  şi  creşterea  numărului  de  persoane  care 
beneficiază de infrastructura de sănătate modernizată/echipată cu aproximativ 20%; 
 Creşterea serviciilor puse la dispoziţia pacienţilor din cadrul ambulatoriului şi amenajarea unor 
noi cabinete: Nefrologie, Radiologie şi imagistică medicală, Reumatologie şi Analize medicale .

 Date de contact: Primăria municipiului Cluj-Napoca
 Str. Calea Moţilor nr. 3, 400001

       Tel. 0264-596030, int. 4630, 4637

e-mail: dezvoltare@primariaclujnapoca.ro

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene 
sau a Guvernului României”.
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