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ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII DE SĂNĂTATE ÎN REGIM AMBULATORIU 
PENTRU POPULAŢIA JUDEŢULUI TIMIŞ 

Cod SMIS 125491

Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management, Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Ministerul Sănătăţii  în calitate de Beneficiar şi 
Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu“ Timișoara, Spitalul Municipal „Dr. Teodor 
Andrei“ Lugoj și Spitalul Clinic de Urgență pentru copii „Louis Țurcanu“ Timișoara, în calitate de parteneri, au implementat proiectul 
„ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII DE SĂNĂTATE ÎN REGIM AMBULATORIU PENTRU POPULAŢIA JUDEŢULUI TIMIŞ“.  

Proiectul a fost finanțat în cadrul Regio - Programul Operațional Regional 2014 – 2020 prin Fondul European de Dezvoltare Regională. 

Obiectivul general al proiectului „ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII DE SĂNĂTATE ÎN REGIM AMBULATORIU PENTRU POPULAŢIA 
JUDEŢULUI TIMIŞ“ a fost dezvoltarea infrastructurii sanitare prin investiții în dotări necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la 
dezvoltarea operaționalității la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate publică şi 
îmbunătățind accesul la serviciile medicale de calitate. 

Scopul Proiectului: Prin proiect s-a urmarit modernizarea şi tehnologizarea la nivel european a infrastructurilor sanitare deficitare, care
utilizează în continuare aparatură medicală uzată fizic şi moral, prin achiziția de echipamente noi şi eficiente, ce aduc atât o creștere 
calitativă a serviciilor oferite, cât şi o creștere cantitativă a numărului de beneficiari ai serviciilor medicale, îmbunătățind starea de sănătate 
publică la nivel național, regional şi local.

Obiectivele specifice ale proiectului:  
1. Creșterea numărului de beneficiari de infrastructură medicală dotată (pentru servicii medicale comunitare şi ambulatorii)
2. Dotarea infrastructurii ambulatoriilor (inclusiv cu echipamente şi dispozitive medicale destinate secțiilor suport care deservesc

ambulatoriile) 
3. Îmbunătățirea accesului la servicii medicale a persoanelor din regiunea de implementare a proiectului prin creșterea stării de sănătate

publică.

Rezultatele proiectului: 
1. R.1 Un număr crescut de persoane care beneficiază de serviciile medicale desfășurate în unitățile dotate. Prin implementarea

proiectului, activitatea medicală desfășurată în unitățile sanitare care beneficiază de noile dotari a fost eficientizată. Aceasta a determinat 
creșterea capacității unității de tratare a persoanelor și, indirect, creșterea accesibilizării populației la serviciile medicale. 

2. R.2. Dotarea ambulatoriilor din cadrul Regiunii de Dezvoltare cu aparatură medicală de specialitate.
3. R.3. Creșterea numărului de persoane care beneficiază de acces la servicii medicale de tip ambulatoriu, în cadrul Regiunii.

Implementarea proiectului a dus la creșterea numărului de beneficiari de infrastructură medicală dotată și la îmbunătățirea accesului la 
servicii medicale a persoanelor din regiunea de implementare prin creșterea stării de sănătate publică și prin faptul că populația este 
deservită de servicii medicale îmbunătățite. 

Valoarea totală a proiectului a fost de 5.097.144,34 lei.  
Valoarea totală nerambursabila a fost de 4.995.201,46 lei .   

 3.568.001,05 lei finanțare nerambursabilă Fondul European de Dezvoltare Regională

 101.942,88 lei cofinanțare din bugetul beneficiarului
Perioada de implementare a proiectului a fost de 61 de luni, respectiv 01.10.2014 - 31.10.2019. 
Data începerii proiectului: 12.12.2018  

Strada Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, cod 010024, Bucureşti 

Tel.: 021 3072 500;  021 3072 600 

www.ms.ro 

1.427.200,41 lei finanțare din Bugetul de stat

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 
www.fonduri-ue.ro. 
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Lista furnizorilor de echipamente din cadrul proiectului 
„Asigurarea accesului la servicii de sănătate in regim ambulatoriu pentru populația județului Timis”  

Smis 125491 
 

Parteneriatul format din :  
Ministerul  Sănătăţii / Unitatea de Implementare si Coordonare Programe 
Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara 
Spitalul Clinic Județean de Urgență Pius Brânzeu Timișoara 
Spitalul Clinic de Urgenta Pentru Copii ''Louis Turcanu'' Timisoara 
Spitalul Municipal "Dr.Teodor Andrei" Lugoj 
 

 1. AXA TELECOM SRL 
2. B.BRAUN MEDICAL SRL 
3. BEST INFOMED SRL 
4. BIOLIFE GRUP SRL 
5. C&D TEHNOMEDICA SRL 
6. DELTAMED SRL 
7. DRAGER MEDICAL ROMANIA SRL 
8. DTL MEDICAL SRL 
9. EUROEXPAND IMPEX SRL 
10. GEMEDICA SRL 
11. HEALTHTIM SRL 
12. INFOMED FLUIDS SRL 
13. INFORM TEHNICA MEDICALA SRL 
14. LIAMED SRL 
15. MEDICAL LOGISTIC MALL SRL 
16. MEDICAL SERVICE  SRL 
17. MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL SRL 
18. MEDIST IMAGING&POC SRL 
19. MEDIST LIFE SCIENCE SRL 
20. PHM COM SERV SRL 
21. REGIO MED SRL 
22. SANTE INTERNATIONAL S.A 
23. SANTIMPEX SRL 
24. SANTOMED SRL 
25. SAPACOO 2000 S.A 
26. SC ELMED MEDICAL SRL 
27. SC GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA SRL  
28. SC HELLIMED SRL 
29. SC INFOMED FLUIDS SRL 
30. SC KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA SRL 
31. SC REVISMED SRL 
32. SC SANPROMED SRL 
33. SC SIEMENS HEALTHCARE SRL 
34. SC SOF MEDICA SRL 
35. STRYKER ROMANIA SRL 




