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Anunţ de presă 
 

         Data: 24.09.2019 
 

Privind finalizarea proiectului: 

“ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII DE SĂNĂTATE ÎN REGIM AMBULATORIU 

PENTRU POPULAȚIA MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA” 
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 “ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII DE SĂNĂTATE ÎN REGIM AMBULATORIU PENTRU POPULAȚIA MUNICIPIULUI 

CLUJ-NAPOCA” COD SMIS 125322 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, Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuță Cluj-Napoca, 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 se referă la Creșterea numărului de beneficiari de infrastructură medicală dotată (pentru servicii 

medicale comunitare şi ambulatorii). 

Obiectivul specific 2 vizează Dotarea infrastructurii ambulatoriilor (inclusiv cu echipamente şi dispozitive medicale destinate 

secțiilor suport care deservesc ambulatoriile). 

Obiectivul specific 3 vizează Îmbunătățirea accesului la servicii medicale a persoanelor din regiunea de implementare prin 

creșterea stării de sănătate publică. 
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Prin proiect s-a urmărit modernizarea și tehnologizarea la nivel european a infrastructurilor sanitare deficitare, care utilizează 

în continuare aparatură uzată fizic și moral, prin achiziția de echipamente noi și eficiente, care aduc atât o creștere calitativă a 

serviciilor oferite cât și o creștere cantitativă a numărului de persoane beneficiari de servicii medicale, îmbunătățind starea de 

sănătate publică la nivel național, regional și local. 

 

Data de începere a perioadei de implementare a fost 12.06.2014 și data de finalizare a fost 31.08.2019. 

Proiectul și-a atins obiectivele propuse astfel că au fost dotate ambulatoriile (inclusiv cu echipamente și dispozitive medicale 

destinate laboratoarelor si compartimentelor suport care deservesc  ambulatoriile) a 5 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 valoarea totală a proiectului de 24,659,223.73 lei, dat fiind specificul proiectelor nefinalizate, 18,719,096.51 lei au revenit 

Ministerului Sănătății, 5,023,235.48 lei spitalelor deoarece reprezintă sume cheltuite din venituri proprii, 140,000.00 lei 

Consiliului Local Cluj iar Consiliului Județean Cluj i-a revenit suma de 469,138.99 lei. Aceasta din urmă a fost alocată Spitalului 

Clinic Județean de Urgență, Spitalului Militar și Institutului Inimii, de către Consiliul Județean Cluj, în anii 2015 și 2018. Din 

valoare totală a proiectului suma de 17,261,456.63 lei reprezintă valoarea nerambursabilă ce provine din Fondul European de 

Dezvoltare Regională. 

 

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

RX fix fluoroscopie și grafic digital cu detector digital - Luminos și un Ecograf cardiac.  

 

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.  

 

 

 

 
 

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

Tel: +40 264 591941, e-mail: office@institutulinimii 
 Institutul Inimii de Urgență 

 pentru Boli Cardiovasculare Niculaie Stăncioiu,  
           


