
 
 
 

DOTAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT DE SPECIALITATE AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI 
INFECȚIOASE SF. CUVIOASA PARASCHEVA 

 
 
UAT Judeţul Galaţi, în calitate de beneficiar, implementează proiectul ”Dotarea Ambulatoriului integrat de 
specialitate al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva”. 
 

Acest proiect este finanţat prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 8 – „Dezvoltarea 
infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 - „Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care 
contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de 
sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, 
precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Operațiunea 8.1.A: 
Ambulatorii. 
 

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității serviciilor de asistență medicală pentru Ambulatoriul 
integrat de specialitate al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva Galati. Scopul proiectului este 
asigurarea accesului egal al populației la servicii medicale de calitate (echipamente și dotări) aferente funcționării 
Ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva Galați, în 
vederea ameliorării stării de sănătate și sporirii accesului persoanelor sărace care au nevoie de îngrijiri medicale de 
specialitate în specialitățile boli infecțioase și dermatovenerologie. 
 

Obiectivul specific este furnizarea și dotarea cu infrastructură medicală specifică Ambulatoriului integrat de 
specialitate al Spitalului de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva din Galați. 
 

Rezultatele proiectului sunt furnizarea de echipamente și dotări specifice pentru funcționarea Ambulatoriului 
integrat de specialitate din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva Galați. 
 

Perioada de implementare este de 27 de luni, respectiv între 01.10.2018 și 31.12.2020, incluzând și perioada de 
pregătire a proiectului. 
 

Bugetul total al proiectului este de 2.685.310,46 lei, din care contribuția Uniunii Europene - 1.879.717,33 lei iar 
contribuția națională – 751.886,92 lei. Cofinanțarea eligibilă a UAT Județul Galați este în valoare de 53.706,21 lei, 
iar cea neeligibilă este 0 lei. 
 

În data de 26 august 2019 a avut loc lansarea oficială a proiectului în cadrul unei conferinţe organizate la sediul 
Consiliului Judeţean Galaţi şi a avut drept obiectiv informarea corespunzătoare a participanţilor cu privire la 
activităţile şi rezultatele preconizate ale proiectului. Astfel, au fost prezentate informații privind obiectivele 
proiectului, principalele activităţi ce urmează a fi derulate, detalii privind grupul ţintă, precum şi rezultatele 
aşteptate. 
 
 
 
 
 

 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,  

vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro 
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Investim în viitorul tău!  
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională  

prin Programul Operațional Regional 2014-2020 
 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 
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