Date de identificare

COD SMIS: 11629
Titlu: „REABILITARE, MODERNIZARE, DOTARE AMBULATORIU DE SPECIALITATE ÎN
CADRUL SPITALULUI ORĂSENESC DR. GEORGE TRIFON, NĂSĂUD”
Nr. înregistrare contract: 3575/12.12.2012
Data semnare: 12.12.2012
Data începere: 13.12.2012
Dată finalizare: 13.04.2015

Date despre bugete

Valoare totală buget: 2.863.939, 49 lei
Eligibil proiect: 2.124.701,50 lei
Eligibil beneficiar: 2.124.701,50 lei
Sprijin beneficiar: 2.060.157,47 lei
Rambursare efectivă: 2.403.912,69 lei

Date despre curs valutar

Entitate finanțatoare: FEDR, BUGET DE STAT, BUGET LOCAL
Moneda: LEI
Curs de schimb: Dată curs de schimb: -

Detalii proiect

Obiective:
Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea unui sistem de servicii medicale
modern, performant, accesibil tuturor categoriilor de persoane si îmbunătățirea
infrastructurii serviciilor de asistență medicală la Ambulatoriul din Spitalul orășenesc
Dr. George Trifon Năsăud.
Obiective specifice:
Dezvoltarea unui sistem de prevenire și tratament modern, performant, accesibil
tuturor categoriilor de persoane afectate, având ca rezultat îmbunătățirea
infrastructurii serviciilor de asistență medicală la Ambulatoriul din cadrul Spitalului
Orășenesc Dr. George Trifon din Năsăud, județul Bistrița- Năsăud.
- Reabilitarea și modernizarea infrastructurii Ambulatoriului de Specialitate în scopul
creșterii gradului de confort al pacientului și al personalului medical;
- Eficientizarea actului medical prin dotarea cu aparatură medicală performantă și
implicit îmbunătățirea stării de sănătate a populației din localitatea Năsăud și din
zonele aferente.
Rezultate:
În cadrul proiectului s-au desfășurat lucrări de reabilitare (recompartimentare
interioară, amenajări interioare, reparații la tencuieli exterioare, amenajări
exterioare, lucrări de instalații termice, lucrări de instalații electrice) si s-a achiziționat
si dotat cu aparatura medicala ambulatoriul de specialitate și cu centrală proprie și lift
persoane. In cadrul proiectului s-au creat 11 noi locuri de muncă și un număr 14 noi
cabinete au fost modernizate.
Activități finanțate:
Lucrări de reabilitare (recompartimentare interioară, amenajări interioare, reparații
la tencuieli exterioare, lucrări de instalații termice, lucrări de instalații electrice) si s-a
achiziționat si dotat cu aparatura medicala ambulatoriul de specialitate și cu centrală
proprie și lift persoane.

