
   

  

 

 

 

 
Creșterea accesibilității serviciilor medicale prin dotarea cu echipamente performante a 

Ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad 

 

În data de 15.04.2019 s-a semnat contractul de finanțare între Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 

2014-2020 / Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest, în calitate de Organism Intermediar și 

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Arad pentru proiectul: “Creșterea accesibilității serviciilor 

medicale prin dotarea cu echipamente performante a Ambulatoriului integrat de specialitate din 

cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad” - cod SMIS 126549, finanţat de Uniunea 

Europeană prin Regio - Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8 „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”, Prioritatea de investiții 8.1A ”Ambulatorii”. 
 

Scopul proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea calității serviciilor de sănătate la nivelul județului Arad. 
 

Obiectivul specific al proiectului este creșterea accesibilității serviciilor medicale prin dotarea cu șapte 

echipamente performante conform standardelor europene a Ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic 

Judeţean de Urgenţă Arad. 
 

Rezultatele proiectului: Prin investiția propusă prin proiect vor fi achiziționate următoarele echipamente 

medicale: un aparat de radiodiagnostic cu post de grafie și scopie, un computer tomograf de tip multislice 

cu 128 slice-uri, un aparat radiologic DEXA (osteodensitometru), un angiograf artere periferice, un ecograf 

cu modul de elastografie si ecografie cu substanta de contrast, un turn de videoendoscopie și o mașină de 

spălat și dezinfectat endoscoape. 
 

Durata proiectului conform contractului de finanțare: între 01.08.2018 și 31.07.2020. 

 

Data de începere: 15 aprilie 2019 

 

Valoarea totală a proiectului este 10.475.854,37 lei, din care: contribuția UE (70%) este 7.333.098,06 lei, 

iar contribuţia națională (28%) este 2.933.239,22 lei. 

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm sa 

vizitați www.fonduri-ue.ro, precum și site-ul web al Regio-Programului Operațional Regional 2014-2020, 

www.inforegio.ro/ http://www.inforegio.ro/en/ și pagina de Facebook a programului 

https://www.facebook.com/inforegio.ro/. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European 

de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 

 
 

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului 

României 
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