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                                    Informare privind proiectul     

„MODERNIZAREA AMBULATORIULUI DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL 

DOROHOI, JUDETUL BOTOSANI” 

COD SMIS: 126378 

 

                 În cadrul apelului de proiecte POR, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale, Prioritatea 

de investiție 8.1 – Investitii in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional 

si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea 

accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate 

de comunitati / Operatiunea 8.1.A. a fost semnat contractul de  finanțare nr. 4819 pentru proiectul de investitie  

MODERNIZAREA AMBULATORIULUI DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL DOROHOI, JUDETUL BOTOSANI– cod SMIS 

126378 

 

Obiectivul general al proiectului:  

• Modernizarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal Dorohoi. 

Proiectul va contribui direct Ia creterea accesibilitatii serviciilor de sanatate, imbunatatirea calitatii serviciilor medicale 

de ambulatoriu prin dotare corespunzatoare, accesibilizarea spatiului destinat serviciilor medicale si a cailor de acces. 

Justificare 

Ambulatoriul Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Municipal Dorohoi va dispune atat de lucrari de reabilitare si 

extindere, cat si de dotare: 

Lucrarile de reabilitare si extindere constau in: 

- desafacerea tencuielilor interioare la pereti si tavane; 

-desfacerea tamplariei interioare si exterioare; 

-desfacere pardoseli in toate incaperile; 

-desfacerea tuturor instalatiilor interioare (sanitare, termice, electrice); 

-recompartimentari interioare cu materiale usoare (gipscarton pe structura metalica); 

-extinderea cladirii atat pe orizontala cat si pe verticala; 

Extinderea se va realiza, atat pe orizontala cat si pe verticala. Cea pe orizontala cuprinde o constructie noua, pe fatada 

posterioara a cladirii existente, care va cuprinde spatiul pentru centrala termica si cel pentru amplasarea lifturilor. 

Din punct de vedere al dotarilor, dimensionarea propusa a investitiei este raportata la numarul pacientilor care au 

beneficiat intr-un an calendaristic de serviciile unitatii medicale. Cea mai recenta baza de date a Spitalului, respectiv cea 

din anul 2017, indica un numar de 22.813 pacienti carora le-a fost acordata asistenta medicala de specialitate. 

Proiectul va contribui direct la: 

- dezvoltarea si diversificarea serviciilor medicale; 

- implicarea autoritatilor locale si a unitatii medicale pentru îmbunataþirea accesului la servicii de sanatate; 

- atingerea obiectivelor in domeniul egalitatii de sanse; 

- imbunatatirea calitatii serviciilor publice din domeniul sanitar prin reabilitarea Spitalului Municipal; 

- utilizarea eficienta a resurselor disponibile in sanatate; 

- utilizarea eficienta si calitativa a serviciilor medicale de urgenþa si a celor de prim-ajutor calificat. 
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Obiectivele specifice ale proiectului:  

1. Extinderea, reabilitarea si modernizarea cladirii Ambulatoriului Spitalulul Municipal Dorohoi. 

2. Dotarea si echiparea Ambulatoriului Spitalului Municipal Dorohoi. 

 

Valoarea totală a proiectului: 10.911.639,51 lei. 

Data semnării Contractului de Finanțare: 02.10.2019. Perioada de implementare: 56 de luni (01.06.2018 – 31.01.2023). 

 

 
UAT Municipiul Dorohoi 

Str. Grigore Ghica nr. 34, Dorohoi, Județul Botoșani 

Tel. 0231610133, Fax: 0231611310, Email: primariadorohoi@primariadorohoi.ro 

 

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European  

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

https://www.primariadorohoi.ro/
mailto:primariadorohoi@primariadorohoi.ro

