
 

 
                                                                   

“Modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Dimitrie Castroian 
din Husi” cod SMIS 126737 

 
   Incepand cu data de 04.02.2020, Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Husi a 

implementat proiectul “Modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Dimitrie 
Castroian din Husi” cod SMIS 126737, finantat de Uniunea Europeana prin Programul Operational 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale; Prioritatea de 
investiții 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 si de recreere, precum 
si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunităti, Obiectivul Specific 8.1 – 
Cresterea accesiblitătii serviciilor de sănătate, comunitare si a celor de nivel secundar, în special 
pentru zonele sărace si izolate, Operatiunea A – Ambulatorii. 

    In cadrul proiectului mentionat, Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Husi, in 
calitate de beneficiar, a achiziționat un numar de 83 de echipamente medicale (impreuna cu dotarile 
aferente), pentru modernizarea si dotarea a 12 cabinete/laboratoare din cadrul Ambulatoriului 
Integrat Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” din Husi. 
    Valoarea finala a proiectului implementat este de 5.388.386,64 lei din care: 4.710.064,33 lei 
-valoarea finanțată din fonduri nerambursabile, 678.322,31lei - contribuția proprie a beneficiarului și 
cheltuieli neeligibile. 

Obiectiv general: Creșterea accesibilității și calității serviciilor de sănătate furnizate în 
cabinetele de  specialitate din cadrul Ambulatoriului Spitalului Municipal Dimitrie Castroian din 
Municipiul Huși, prin dotarea corespunzatoare a ambulatoriului. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 
1. Dotarea cu aparatură medicală a Ambulatoriului Spitalului și a laboratoarelor care îl 

deservesc, pentru a facilita stabilirea unui diagnostic precis și rapid și a unui tratament adecvat; 
2. Creșterea gradului de adresabilitate în Ambulatoriul de specialitate concomitent cu 

reducerea timpilor de așteptare pentru investigații specifice; 
3. Eficientizarea activității Spitalului Municipal Dimitrie Castroian prin reducerea  internărilor 

evitabile; 
4. Accesibilizarea ofertei de servicii de asistență în cadrul ambulatoriului de  specialitate prin 

creșterea numărului de pacienți consultați/tratați/investigați. 
 

        Urmare finalizarii implementarii proiectului au fost inregistrate urmatoarele  REZULTATE: 
1. Creșterea gradului de adresabilitate în Ambulatoriul de specialitate  concomitent cu 

reducerea timpilor de așteptare pentru investigații specifice; 
2. Eficientizarea activității Spitalului Municipal Dimitrie Castroian prin reducerea  internărilor 

evitabile; 
3. Accesibilizarea ofertei de servicii de asistență în cadrul ambulatoriului de  specialitate prin 

creșterea numărului de pacienți consultați/tratați/investigați. 
4. Achizitionarea de 83 de echipamente si dotari necesare functionarii si eficientizarii 

serviciilor de sanatate publica din cadrul Ambulatoriului Spitalului Municipal Dimitrie Castroian din 
Municipiul Husi,jud.Vaslui. 

Impactul implementarii proiectului la nivel local se concretizeaza in cresterea  accesibilității 
și calității serviciilor de sănătate furnizate cetatenilor din Municipiul Husi si zonele limitrofe în 
cabinetele de  specialitate din cadrul Ambulatoriului Integrat Spitalului Municipal Dimitrie Castroian 
din Municipiul Huși.   

Informatii suplimentare despre proiect se pot obtine la sediul Primariei Municipiului Husi, 
str.1Decembrie, nr.9 sau la telefon 0235/480009, E-mail: integrare_husi@yahoo.com, 
integrare@primariahusi.ro,  
Persoana  de contact: Ţîrdea Oana Gabriela- Manager de proiect 
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