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           Februarie 2013, Aleşd 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 “MODERNIZARE ŞI REABILIATRE CABINETE AMBULATORII SPITAL ORĂŞENESC ALEŞD” 
 

U.A.T. Orasul Alesd, în calitate de beneficiar al Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 
3 Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul Major de intervenţie 3.1. Reabilitarea/ modernizarea/ 
dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate”, anunţă încheierea perioadei de implementare a 
proiectului “Modernizare şi reabilitare cabinete ambulatorii - Spital Orăşenesc Aleşd”.Proiectul are o 
valoare totală de 2.173.118,93 lei, beneficiaza de o finanţare nerambursabilă acordată de Uniunea Europeană 
prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin intermediul Autorităţii de Management pentru Programul 
Operaţional Regional (Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei) cu o valoare totală eligibilă de 1.689.840 
lei. Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni si se va încheia în data de 22.02.2013, şi a avut 
următorul obiectiv general: Reabilitarea şi dotarea cabinetelor ambulatorii de Interne, Ginecologie 
Obstetrică, Pediatrie şi Neurologie. 

Proiectul a vizat atingerea următoarelor  obiective specifice 
1. Creşterea capacităţii de acordare a serviciilor medicale; 
2. Reducerea timpului necesar pentru diagnosticare, depistare precoce a bolilor şi tratament; 
3. Înlocuirea sistemului medical înclinat spre intervenţie cu unul direcţionat spre prevenţie; 
4. Reducerea poverii bolilor netransmisibile; 
5. Oferirea unor servicii medicale complexe pentru a evita redirecţionarea pacienţilor spre alte centre medicale 
6. Îmbunătăţirea managementului sistemului de sănătate; 
7. Îmbunătăţirea stării de sănătate mentală a populaţiei; 
8. Reabilitarea deficienţelor constatate la nivelul clădirii care găzduieşte cabinetele ambulatorii de 

specialitate. 
 

Activităţile de reabilitare şi modernizare a clădirii, derulate în proiect au fost: 
 Realizarea termoizolaţiei şi a hidroizolaţiei de pe acoperişul clădirii care găzduieşte cabinetele ambulatorii 

de specialitate; 
 La interior au fost executate lucrările de zidărie, recompartimentarea pe fiecare etaj, s-au finalizat lucrările 

la grupurile sociale la parter, etaj 1, etaj 2, s-a montat un lift cu o capacitate de 4 persoane şi au fost 

finalizate toate lucrările de finisaj interior. 

 În faţa clădirii s-au finalizat lucrările la rampa pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilităţi în 

cladire; 

În ceea ce priveşte achiziţia echipamentelor şi dotărilor de ocrotire a sănătăţii, acestea au fost recepţionate şi puse 

în funcţiune. 

De asemenea s-au derulat toate activităţile de publicitate aferente implementării. 

 
Date de contact: U.A.T. Orasul Alesd  
STR. BOBÂLNA NR.3, 415100, ALEŞD, JUD. BIHOR, ROMANIA E-mail: Tel/Fax: 0259-342589  
E-mail: primaria.alesd@cjbihor.ro 
www.spitalalesd.ro 
 

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a 

Guvernului României”. 
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