
 

        

 

 

DESPRE PROIECT 

       
Titlul proiectului descris este „REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTARE AMBULATORIUL SPITALULUI 
ORĂȘENESC BOLINTIN-VALE”, cod SMIS 125464, beneficiarul proiectului fiind Orașul Bolintin-Vale. Acesta este 
finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și 
sociale / Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la 
nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea 
socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile 
instituționalizate la serviciile prestate de comunități / Operațiunea 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, 
comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate / A – Ambulatorii. 

Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, iar Organismul 
Intermediar este Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia (ADR Sud-Muntenia). 
 
Scopul proiectului este creșterea accesului și accesul echitabil la serviciile de sănătate de bază pentru toți, în special 
pentru cei vulnerabili și dezavantajați, pentru respectarea uneia dintre valorile ce stau la baza politicii naționale în 
sănătate, respectiv echitatea.  Scopul proiectului se va realiza prin deschiderea unor secții noi și prin dezvoltarea 
secțiilor medicale deja existente ale Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale relevante pentru tipologia 
bolilor întâlnite în comunitățile dezavantajate, inclusiv cele de romi, cărora li se va asigura accesul echitabil la aceste 
servicii.  

Obiectivul general al proiectului este creșterea accesibilității serviciilor medicale pentru locuitorii din orașul Bolintin-
Vale, inclusiv populația din zonele urbane marginalizate.  

Obiectivele specifice sunt:  

• îmbunătățirea infrastructurii ambulatoriului Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale,  

• dezvoltarea serviciilor Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale pentru creșterea ponderii afecțiunilor 
rezolvate în ambulatoriul de specialitate și  

• creșterea calității serviciilor medicale furnizate în Ambulatoriul Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale printr-o dotare 
corespunzătoare. 

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt: 

1. Proiect elaborat în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, Condiții Specifice de accesare a fondurilor, 
si anume: 
- Documentație tehnico-economică (expertiză tehnică, audit energetic, studiu de fezabilitate cu elemente DALI); 
- Studii de teren; 
- Certificat de urbanism, însoțit de avize și acorduri; 
- Cerere de finanțare, împreună cu anexele și declarațiile solicitate prin Ghidul Solicitantului, Condiții Specifice de 
accesare a fondurilor, valabil pentru prezentul Apel de proiecte. Prezentul rezultat va contribui în mod direct la 
îndeplinirea obiectivului specific al Priorității de investiție 8.1 a Programului Operațional Regional 2014-2020. 
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2. Unitate de implementare formată atât din echipa de implementare desemnată la nivel intern al UAT Orașul Bolintin-
Vale, inclusiv Ambulatoriul Orășenesc, cât și din experți externi desemnați de către prestatorul de servicii de 
consultanță în management.  

Acest rezultat va contribui în mod direct la îndeplinirea obiectivului general și a obiectivelor specifice ale proiectului, 
întrucât activitatea derulata de către UIP reprezintă suport pentru realizarea tuturor activităților proiectului. 

3. Măsuri de informare și publicitate: 

- 2 anunțuri de presă ce vor fi publicate la începutul și finalul proiectului; 

- 1 panou temporar și 1 placă permanentă; 

- Autocolante ce vor fi aplicate pe dotările ce vor fi achiziționate prin proiect. 

4. Proiect tehnic (inclusiv detalii de execuție) elaborat în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu soluțiile 
descrise în SF cu elemente de DALI (inclusiv audit energetic și expertize tehnice), în vederea îndeplinirii obiectivelor 
specifice. 

5. Asistență tehnică acordată Beneficiarului de către proiectant pe parcursul execuției lucrărilor în vederea îndeplinirii 
obiectivelor specifice. 

6. Unitate medicală reabilitată, modernizată și extinsă în vederea îndeplinirii obiectivelor proiectului. 

7. Dotări necesare funcționalităților existente și viitoare ale Ambulatoriului Orășenesc Bolintin-Vale în vederea 
îndeplinirii obiectivului specific 3 al proiectului. 

8. Echipa de diriginți de santier ce vor supraveghea punerea în execuție a soluțiilor prevăzute în cadrul documentației 
tehnice în vederea îndeplinirii obiectivelor specifice. Echipa de diriginți de șantier va fi desemnată de către operatorul 
economic căruia îi va fi atribuit contractul de servicii. 

9. 3 rapoarte de audit financiar. 

Perioada de implementare a proiectului este 30.09.2015- 30.04.2022.  

Valoarea totală a proiectului este 12.898.950,56 lei, iar valoarea finanțării nerambursabile este 10.699.845,09 lei, din 
care: – valoare nerambursabilă FEDR 7.489.891,56 Lei; – valoare nerambursabilă din bugetul național: 2.995.956,63 
Lei. 
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