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Lansare proiect: “Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului integrat din cadrul Spitalului
Orășenesc Beclean”
Unitatea Administrativ - Teritorială, Oraș Beclean în calitate de Beneficiar și Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate
de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014 - 2020 au semnat Contractul de finanţare
nerambursabilă nr. 4584/16.07.2019, Cod SMIS 2014+: 125086, pentru proiectul “Reabilitarea, modernizarea și dotarea
ambulatoriului integrat din cadrul Spitalului Orășenesc Beclean”.
Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 – “Dezvoltarea
infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de investiţii 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,
Operațiunea A – Ambulatorii.
Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea îngrijirii medicale primare continue și scăderea
ponderii persoanelor cu nevoi medicale neacoperite, în special a celor provenind din zone rurale/marginalizate, pentru
populaţia arondată ambulatoriului integrat al Spitalului Orășenesc Beclean, formată din 13 comune şi oraşul Beclean, cca
56.000 de locuitori.
Obiectivele specifice ale proiectului vizează asigurarea condițiilor igienico-sanitare pentru desfășurarea
activităților medicale la standardele stabilite de Ministerul Sănătății pentru 12 cabinete de asistență medicală, creșterea
calității investigației medicale prin dotarea ambulatoriului integrat, creșterea siguranței în funcționare,
reabilitarea/construirea aleilor şi a căilor de acces și recondiţionare/realizare spaţii verzi.
Valoarea totală a proiectului este 10.060.313,95 lei, din care valoarea nerambursabilă POR: 9.859.107,66 lei.
Data începerii proiectului: 01.05.2018
Data finalizării proiectului: 31.12.2020
Date de contact Beneficiar: UAT ORAȘ BECLEAN,
Adresa sediu: Oraș Beclean, str. Trandafirilor, nr.2, CP 425100, jud. Bistriţa-Năsăud
Tel / Fax : 0744699064, e-mail: secretariat@primariabeclean.ro
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