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Anunţ de presă 
 

         Data:  27.09.2019 
 

Privind finalizarea proiectului: 

“ÎMBUNĂTĂȚIREA  ACCESULUI POPULAȚIEI DIN MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA  LA 

SERVICII MEDICALE DE URGENȚĂ” 
Fonduri europene pentru investiții în echipamente în cadrul  Institutului Inimii de Urgență Pentru Boli 

Cardiovasculare „N.Stăncioiu” 

 

 

Ministerul Dezvoltării și Administrației Publice a aprobat, în luna iulie 2018, Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritară 8 – 

Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, aferent unor apeluri de proiecte intitulate nefinalizate. Conform OUG nr. 30 din 

18.04.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene şi pentru completarea unor acte normative, un 

proiect nefinalizat înseamnă un proiect care poate conţine mai multe elemente fizice sau componente sau articole sau 

activităţi şi care la data depunerii cererii de finanţare nu are finalizat integral cel puţin unul dintre acestea. Concret, 

echipamente, lucrări sau servicii achiziționate începând cu anul 2014, la nivelul ambulatoriilor sau unităților de primire 

urgențe ale spitalelor, au putut fi decontate în cadrul unor astfel de proiecte.  

 

Proiectul “ Îmbunătățirea accesului populației din municipiul Cluj-Napoca la servicii medicale de urgență” COD SMIS 

125320 finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 s-a implementat începând cu 17.12.2018, de 

către Ministerul Sănătății, în calitate de Lider de proiect, alături de Unitatea Administrativ Teritorială Județul Cluj, 

Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, INSTITUTUL INIMII DE URGENȚĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE 

NICULAIE STĂNCIOIU, Spitalul Militar de Urgență Dr. Constantin Papilian Cluj-Napoca – Unitatea Militară 02454 și 

Institutul Regional de Gastroenterologie – Hepatologie Dr. Octavian Fodor Cluj-Napoca,  în calitate de PARTENERI. 

 

Obiectivul general al proiectului presupune dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiţii în dotări necesare 

infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operationalității la nivel naţional, regional şi local, reducând 

inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate publică și îmbunătăţind accesul la serviciile medicale de calitate. 

Acesta va fi atins prin trei obiective specifice. 

Obiectivul specific 1 Dotarea infrastructurii unităților de primiri urgențe și a compartimentelor de primiri urgențe 

(inclusiv cu echipamente pentru terapie intensivă – ATI, precum și echipamente destinate secțiilor suport care deservesc 

UPU) 

Obiectivul specific 2 vizează îmbunătățirea accesului la servicii medicale a persoanelor din regiunea de implementare 

prin creșterea stării de sănătate publică. 
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Data de incepere a proiectului  a fost de 24.01.2014 cu finalizare la data de 31.08.2019. 

 

Proiectul și-a atins obiectivele propuse astfel că au fost dotate unitățile de primiri urgențe și compartimentele de primiri 

urgențe( inclusiv cu echipamente pentru terapie intensivă-ATI, precum și echipamente destinate secțiilor suport care 

deservesc UPU) a 4 spitale din municipiul Cluj-Napoca, în perioada 2014-2019, îmbunătățindu-se accesul la servicii 

medicale a persoanelor din regiunea de implementare prin creșterea stării de sănătate publică. Decontarea acestor 

costuri efectuate în ultimii 5 ani reprezintă un element esențial în dezvoltarea ulterioară a structurilor partenere, în 

sensul utilizării fondurilor pentru alte achiziții de echipamente. 

Din valoare totală a proiectului de 27.790.863,84 lei, suma de 19.453.604,69 lei reprezintă valoarea nerambursabilă ce 

provine din Fondul European de Dezvoltare Regională, diferența sumei de 8.337.259,15 lei fiind acoperită din fonduri ale 

Ministerului Sănătății, Consiliului Județean Cluj si fonduri proprii ale beneficiarilor de proiect. 

 

Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare Niculaie Stăncioiu este beneficiar direct al proiectului prin 

sprijinul acordat în înnoirea gamei de echipamente și dispozitive medicale deținute sau în îmbunătățirea infrastructurii 

unității. Beneficiarii indirecți sunt atât personalul medical angajat în cadrul institutului, urmare a modernizării 

tehnologice și operaționale a structurilor de sănătate în care aceștia lucrează, cât și pacienții / comunitatea locală, 

datorită îmbunătățirii serviciilor medicale la care au acces și diversificării gamei de tratamente / analize care se pot 

desfășura în cadrul institutului.  

 

În cadrul acestui proiect Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare Niculaie Stăncioiu a beneficiat 

următoarele echipamente : 

 

Nr. 

crt. 

Denumire echipament Nr. buc 

1.  
Trusa instrumentar de chirurgie cardiaca 1 

2.  
Trusa instrumentar de chirurgie vasculara 2 

3.  
Sistem de aspiratie chirurgicala cu accesorii 3 

4.  
Masa operatii cu accesorii Mars 2.02 1 

5.  
Lampa operatii scialitica cu leduri si camera video 1 

6.  
Aparat electrochirurgie cu radiofrecventa 1 
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7.  
Aparat de ventilatie mecanica cu capnograf 2 

8.  
Videolaringoscop 1 

9.  
Stimulator cardiac extern 1 

10.  
Ecocardiograf performant cu sonda de cord si sonda transesofagiana VIVID 6 1 

11.  
Sistem de monitorizare terapie intensiva cu 14 monitoare 1 

12.  
Aparat digital radiodiagnostic mobil  1 

13.  
Aparat RX mobil digital cu detector digital wireless Mobilett Mira 1 

14.  
Defibrilator cardiac intern si extern portabil cu monitor 3 

15.  
Defibrilator cardiac extern portabil cu monitor 3 

16.  
Pat terapie intensiva 4 

17.  
Aparat circulatie extracorporeala 1 

18.  
Ecograf cardiac de inalta performanta cu accesorii 1 

 

 

 
 
 

 
 
 

Date de contact: Jr.Florin Crișan, Manager  Institutul Inimii de Urgență 
 pentru Boli Cardiovasculare Niculaie Stăncioiu 

Tel. +40 264 591941, Institutul Inimii de Urgență 

 pentru Boli Cardiovasculare Niculaie Stăncioiu, e-mail: office@institutulinimii.ro 
 

 
 
           


