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Finanțare nerambursabilă pentru proiectul "Reabilitarea, modernizarea și extinderea Ambulatoriului 
Spitalului Orășenesc Buhuși" cod SMIS 126344  

 
             UAT Orașul Buhuși anunță începerera activităților proiectului "Reabilitarea, modernizarea și extinderea 
Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Buhuși" cod SMIS 126344. 

 Proiectul este implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Regio-Programul 
Operațional Regional 2014 – 2020,  8.1 - Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea 
la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând 
incluziunea socială prin îmbunătăţirea 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 celor de nivel secundar în special pentru zonele sărace și izolate, Operatiunea A - 
Ambulatorii  conform contractului de finanțare nr.5261 din 06.04.2020 încheiat între  Ministerul Lucrărilor Publice,  
Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord 
Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional la nivelul regiunii Nord Est și UAT 
Orașul Buhuși.  
            Obiectivul general al proiectului  constă în creșterea accesibilității serviciilor de sănătate și comunitare prin 
dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale a Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Buhuși. 
 Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
 

➢ Reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Buhuși. 
➢ Accesibilizarea spaţiului destinat serviciilor medicale şi a căilor de acces a Ambulatoriului Spitalului Orasenesc 

Buhusi. 
➢ Achiziționarea de dotări necesare pentru infrastructura Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Buhuși. 
➢ În cadrul proiectului vor fi achiziționate echipamente medicale moderne: RMM, Computer tomograf.  
➢ Dezvoltarea și diversificarea serviciilor medicale în sistem ambulator, atragerea de medici pe specialități noi: 

cardiologie, psihiatrie, ATI, pediatrie, îngrijiri paleative.  
             Rezultatele planificate ale proiectului sunt: 

➢ Suprafața desfăşurata clădire ambulatoriu reabilitată : 1101,35 mp 
➢ Suprafața desfășurată ambulatoriu nou creată : 638,20 mp 
➢ Număr de echipamente medicale specifice achiziționate prin proiect:3 buc. 
 Proiectul "Reabilitarea, modernizarea și extinderea Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Buhuși" cod SMIS 

126344  se derulează în localitatea Buhuși județul Bacău, în perioada 01.02-2016-31.10.2022 și are o valoare totala de 
10.703.533,59 lei din care valoare eligibilă este 10.698.697,25 lei și finanțarea nerambursabila (FEDR) este de 
7.489.088,08 lei. 

Prin proiectul "Reabilitarea, modernizarea și extinderea Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Buhuși" cod 
SMIS 126344 UAT Orașul Buhuși doreşte accesibilizarea ofertei de servicii de asistență în cadrul ambulatoriului, 
reducerea inegalităților în ceea ce privește starea de sănătate a populației prin diagnosticarea bolilor în stadiul 
incipient; tratarea afecțiunilor mai ușoare, prevenind agravarea lor, reducerea ponderii persoanelor cu nevoi medicale 
neacoperite. 

Pentru detalii suplimentare : Numele Maria Oana Timofte, Manager de proiect, tel 0234261220, e-mail : 
proiecte_buhusi@yahoo.com. 
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