
      

                                                       
 

ANUNT 
 

Data:     Ianuarie 2023 

Titlul proiectului: Modernizarea Ambulatoriului Integrat de 
specialitate a Spitalului Municipal Orăștie, județul Hunedoara 
 
 
Vă anunțăm că proiectul „Modernizarea Ambulatoriului Integrat de specialitate a Spitalului Municipal 
Orăștie, județul Hunedoara” in care Beneficiar este: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORĂȘTIE  în calitate de lider 
și partener: SPITALUL MUNICIPAL ORĂȘTIE, se află în curs de finalizare. 
 
Săptămâna trecută s-au recepționat și ultimele echipamente din cadrul acestui obiectiv de investiții, 
urmând a se depune documentațiile privind finalizarea  proiectului la Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Regiunea Vest. 
 
Valoare totală : 10.253.903,21 lei 
Valoare totala eligibilă: 10.113.649,35 lei  
 
Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă medicală în cadrul 
Ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului Municipal Orăștie. Obiectivul general vizează 
dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale prin investiții în infrastructurile sanitare si 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 și 
de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități. Prin 
implementarea proiectului se va realiza mutarea centrului de greutate a serviciilor medicale spre servicii 
de prevenire a îmbolnăvirilor, asigurarea unor servicii medicale la standarde europene pentru populaţia 
din regiune şi îmbunătăţirea nivelului de sănătate a populaţiei, lărgirea gamei serviciilor medicale şi 
ridicarea nivelului calitativ al acestora prin modernizarea Ambulatoriului Integrat de specialitate a 
Spitalului Municipal Orăștie prin dotare, echipare si mobilare. 
 

                                                                                                       
„Investim în viitorul  tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 

Operațional Regional 2014-2020” 
 

Primăria Municipiului Orăștie, str. Aurel Vlaicu, nr.3 
-Orăștie, jud. Hunedoara 

Tel. 0254-241.513     fax. 0254-242560     primaria@orastie.info.ro      
www.orastie.info.ro  

Spitalul Municipal Orăștie 
Str. Pricazului, nr.16, Orăștie-jud. Hunedoara 

Tel. 0254-242950  fax. 0254-241615     
spital@spitmunor.ro      www.spitmunor.ro  

www.inforegio.ro     ׀         facebook.com/inforegio.ro  
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului 

României 


