
 

                       

 
 

 

CRESTEREA CALITATII SERVICIILOR MEDICALE DE SPECIALITATE PRIN EXTINDERE, MODERNIZARE ȘI DOTARE 
AMBULATORIU INTEGRAT ÎN INCINTA I.R.O. IAȘI, COD SMIS 126868 

  
 
Beneficiar: PARTENERIATUL DINTRE : JUDETUL IAȘI și INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IAŞI  
 
Scopul proiectului: Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale la nivel 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 instituționale la serviciile prestate de comunități prin 
Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii ambulatoriului integrat al Institutului Regional de 
Oncologie Iași. 
 
Obiective specifice:  
1. Extindere, modernizare și dotare ambulatoriu integrat în incinta IRO Iași cu 540 mp suprafață desfășurată 
2. Dotarea ambulatoriului integrat al Institutului Regional de Oncologie cu 51 de echipamente medicale și nemedicale 
și mobilier specific 
3. Creșterea capacității de tratare a pacienților în ambulatoriu prin achiziția a 26 de posturi de tratament 
chimioterapic. 
4. Reducerea timpului de așteptare al pacienților care primesc tratament chimioterapic în regim ambulatoriu cu 10% 
 
Rezultate: 
1. Un ambulatoriu reabilitat, modernizat, extins și dotat cu echipamente medicale și nemedicale în incinta IRO Iași. 
2. Creșterea cu 3.000 a numărului de persoane care beneficiază de diagnosticare și tratament chimioterapic în 
ambulatoriul integrat al IRO Iași din Regiunea Nord Est, pornind de la 12.647 de beneficiari la începutul implementării 
și ajungând la 15.647 de beneficiari la finalul implementării. 
 
Perioada de implementare a Proiectului este de 50 luni, respectiv între data 01.09.2018 și data 31.10.2022, aceasta 
cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, 
conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.  
 
Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 9.755.855,53 lei, din care contribuția UE: 6.829.098,87 lei și 
contribuția națională: 2.731.639,54 lei.  

 
 
 
 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 
www.fonduri-ue.ro 

 
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional 
Regional 2014-2020. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene 

sau a Guvernului României.   
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