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FIȘĂ DE PROIECT 

Extindere funcțională și dotare a Ambulatoriului Integrat al Spitalului 

Orășensec Măcin, Cod SMIS 140446 
FAZA: IMPLEMENTARE   

 

 

Program: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, 

Prioritatea de investiții 8.1, Apel de proiecte dedicat zonei de 

Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI DD) 

Beneficiar: UAT – Orașul Măcin  

  

Valoare totală: 37,272,812.01 lei, din care: 

-Valoare totală eligibilă:  37,254,962.01 lei 

-Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului: 745,099.24 lei 

 

Durata proiectului: 01.06.2020 - 31.12.2023 

Obiectiv general: -extinderea funcțională și dotarea ambulatoriului de specialitate 

din cadrul Spitalului Orășenesc Măcin 

Obiective specifice: -Creșterea capacității și calității serviciilor de asistență medicală 

din Ambulatoriul Spitalului Orășenesc Măcin prin extinderea 

acestuia și introducerea de servicii medicale noi - înființare secție 

RMN 

-Creșterea nivelului de protecție a sănătății în comunitate, inclusiv 

prin implementarea unor metode inovative de dezinfecție și 

protecție în contextul actual al pandemiei SARS Cov - 2 

-introducerea unui sistem inteligent de management al clădirii - 

BMS;  

-Creșterea speranței de viață a populației din zonă prin depistarea 

din timp a eventualelor afecțiuni cu ajutorul unor aparate 

performante achiziționate 

 

Rezultate: -Crearea de spații extinse pentru activitățile specifice 

ambulatoriului de specialitate și a laboratoarelor care îl deservesc, 

prin extinderea cu un corp de clădire nou în care va funcționa 

secția RMN și spălătoria 

-Servicii medicale mai sigure oferite în cadrul Ambulatoriului prin 

introducerea de metode de dezinfecție și protecție a pacienților, în 

contextul actual al pandemiei COVID 19  

-Introducerea BMS - sistem inteligent de management al clădirii 

-Reducerea numărului de spitalizări pentru pacienții care nu 

necesită îngrijire medicală/supraveghere permanentă prin dotarea 

ambulatoriului cu aparatură performantă, care permite efectuarea 

unui număr mai mare de investigații decât în prezent 

 

Descrierea investiției: -extinderea ambulatoriului cu un corp nou, alipit de cel existent-

138,83 mp, în care va funcționa cabinetul RMN și spălătorie 

aferentă Ambulatoriului 
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-dotarea secțiilor cu echipamente performante în vederea 

desfășurării actului medical în condiții moderne și de siguranță a 

sănătății pentru populație  

-instalarea unui sistem de control acces pentru cadrele medicale și 

pacienți 

-achiziție de surse de energie alternativă în vederea susținerii 

principiului dezvoltării durabile (se vor monta 54 panouri 

fotovoltaice de 310 W fiecare) 

-achiziție echipamente IT și softuri performante, 

-achiziție active necorporale-sistem inteligent de management al 

clădirii-BMS 

 

Stadiul implementării: S-a semnat contractul de finanțare 

 

 


