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Lansarea proiectului
„Dotarea cu echipamente medicale a Ambulatoriului din cadrul spitalului orășenesc
“Prof. Dr. Ioan Pușcaș””
ORAȘUL ȘIMLEU SILVANIEI, cu sediul în Șimleu Silvaniei, str. Libertății, nr. 3, județul Sălaj,
implementează, începând cu data de 11 iulie 2019, proiectul “Dotarea cu echipamente medicale a
Ambulatoriului din cadrul spitalului orășenesc “Prof. Dr. Ioan Pușcaș””, cod SMIS 123664. Proiectul este
cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operațional Regional 2014 –
2020, în baza contractului de finanțare nr. 4552/11.07.2019, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice (în calitate de Autoritate de Management) prin Agenția de Dezvoltare Regională NordVest, în calitate de Organism Intermediar ce monitorizează implementarea acestui proiect.
Valoarea totală a proiectului este de 8.839.864,31 lei, din care asistența financiară nerambursabilă reprezintă
8.663.067,01 lei (6.187.905,02 lei provenind din FEDR și 2.475.161,99 lei din bugetul național). Proiectul a
început în data de 9 mai 2018 și urmează să fie finalizat până la data de 30 aprilie 2020.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea accesibilității serviciilor medicale pentru populația
Orașului Șimleu Silvaniei și din zona rurală deservită, în special pentru populația supusă riscului de sărăcie, prin
dotarea cu echipamente medicale performante a singurului ambulatoriu public din oraș.
Proiectul își propune achiziționarea unui număr total de 263 echipamente medicale și dotări pentru
modernizarea cabinetelor de specialitate și a laboratoarelor de analize medicale și radiologie-imagistică
determinând totodată și dezvoltarea unui număr de 26 de categorii de servicii medicale noi.
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