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Situaţia  anuală a proiectelor finanţate din  fonduri 
europene nerambursabile 

   pe anul 2021  
 
 

1)VENITURILE TOTALE ÎN SUMA 73.230.190 LEI dupa 
cum urmeaza   (prevederi anuale –credite bugetare) au fost stabilite pe baza contractelor și cererilor 
de finatare pentru fiecare proiect in parte , dupa cum urmează: 

V.I.FONDURI EUROPENE  FEDR  48.01.01 / 
I.1 CURTI INTERIOARE În data de 22.10.2018 s-a semnat contractul cu nr 5523 pentru 
acordarea finanțării nerambursabile  pentru implementarea proiectului  intitutulat: Creșterea 
calității serviciilor medicale de specialitate prin extindere, medernizare și dotare Ambulatoriu 
Integrat în incinta IRO Iași, Programului Operaţional  Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, 
cod SMIS 126868 cu o valoare de 9.755.855,53 , contribuția proprie (2%) este asigurată de 
Ministerul Sănătății. 
Veniturile pe anul 2021, conform  contractului si a realizarii obiectivelor acestui poriect sunt 

din valoare  de 8.780.000 lei, valaore ce se regasesc  astfel : 
40.15.03 – Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 
Aferente proiectului CURTI INTERIOARE sunt în valoare de 275.280 lei 
48.01.01 - sunt în valoare de 8.504.720  lei Sume primite in contul platilor efectuate in anul 

curent proiectului CURTI INTERIOARE  
 

1. POIM În data de 19.10.2020 s-a semnat Contractul cu nr. 392 pentru acordarea 
finanțării nerambursabile  pentru implementarea proiectului  intitutulat: Oncologia- 
prioritate medicală, chiar și pe timp de pandemie-POIM, cod SMIS 140341  cu o 
valoare de 14.786.012,66  asigurați integral din Fonduri Europene Dezvoltare 
Regională. 

Veniturile pe anul 2021, conform  contractului si a realizarii obiectivelor acestui inporiect 
sunt de valoarea  de 14.786.013 lei, valaore ce se regasesc  astfel : 
48.01.01 - sunt în valoare de 14.038.669  lei Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 
aferente proiectului CURTI INTERIOARE 
48.01.02 - sunt în valoare de 747.344  lei Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 
anteriori aferente proiectului CURTI INTERIOARE 

 
V.II.FONDURI EUROPENE  FSE 48.02.01  

V.II.1 ONCOMED:Sume primite de la UE -începând cu data de 28.12.2017 s-a semnat Contractul 
pentru acordarea finanțării nerambursabile  pentru implementarea proiectului  intitutulat : 
ONCOMED -imbunatatirea competentelor personalului medical implicat in preventia, 
diagnosticarea si tratarea cancerului in cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, 
Axa Prioritara 4-Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Obiectiv Specific 4.8 Imbunatatirea 
nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical –POCU, cod SMIS 109296 , iar in 
urma unui acord incheiat cu MINISTERUL SANATATII , acord nr.75322/13.12.2016 , contributia 
proprie este asigurata de Ministerul Sanatatii. Tot  în anul 2018 unitatea noastra a semnat un acord 
de parteneriat incadrul poriectelor nefinalizate, finantate tot din fonduri europene nerambursabile, 
astfel IRO este partener și in proiectul  Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim 
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ambulatoriu pentru populatia judetului Iasi, cod SMIS 125240, in anul 2020 finalizandu-se acest 
proiect. Menționez că s-a aprobat prelungirea activității proiectului până în data de 13.10.2021 
conform Actului adițional nr 7. 

Veniturile pe anul 2021, conform  contractului si a realizarii obiectivelor acestui poriect sunt 
din valoare  de 9.807.000 lei, valaore ce se regasesc  astfel : 

40.15.03 – Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 
Aferente proiectului ONCOMED sunt în valoare de 184.077 lei 
48.02.01 - sunt în valoare de 9.622.923  lei Sume primite in contul platilor efectuate in anul 

curentAferente proiectului ONCOMED  
 
 V.II.2 ONCOFEM  

În data de 21.07.2020 s-a semnat Contractul cu nr.  POCU 760/4/9/136664 pentru acordarea 
finanțării nerambursabile  pentru implementarea proiectului  intitutulat: ONCOFEM- Fii 
responsabilă de sănătatea ta! Prevenție, depistare, diagnostic și tratament precoce a 
cancerului de sân, cod SMIS 136664 cu finanțare din Fonduri Europene POCU. Menționez 
că implementarea proiectul se v-a desfășura până în data de 31.12.2023, contrubuția propie 
este asigurată de  Ministerul Sănătății. 
Veniturile pe anul 2021, conform  contractului si a realizarii obiectivelor acestui poriect sunt 
in valoare  de 9.433.000 lei, valoare ce se regaseste  astfel : 
40.15.03 – Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 
Aferente proiectului ONCOFEM sunt în valoare de 2.824.599 lei 
48.02.01 - sunt în valoare de 6.608.401  lei Sume primite in contul platilor efectuate in anul 
curent Aferente proiectului ONCOFEM. 
 

V.II.3. ONCOPREV 

În data de 22.07.2020 s-a semnat Contractul cu nr. POCU 759/4/9/136665 pentru acordarea 
finanțării nerambursabile  pentru implementarea proiectului  intitutulat: Oncoprev- Fii 
responsabilă de sănătatea ta! Prevenție, depistare, diagnostic și tratament precoce a 
cancerului de sân, cod SMIS 136665 cu finanțare din Fonduri Europene POCU. Menționez 
că implementarea proiectul se v-a desfășura până în data de 31.12.2023, contrubuția propie 
este asigurată de  Ministerul Sănătății. 

Veniturile pe anul 2021, conform  contractului si a realizarii obiectivelor acestui poriect sunt 
in valoare  de 23.862. 000 lei, valoare ce se regaseste  astfel : 

40.15.03 – Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 

Aferente proiectului  ONCOPREV sunt în valoare de 3.821.467  lei 

48.02.01 - sunt în valoare de 20.040.533  lei Sume primite in contul platilor efectuate in anul 
curent aferente proiectului ONCOPREV. 

 
V.III.FONDURI EUROPENE –HORIZONT 2020_ 48.16 
 
V.III.1.REVERT  
 
În data de 28.10.2019 s-a semnat Contractul cu nr. 848098 pentru acordarea finanțării 

nerambursabile  pentru implementarea proiectului  intitutulat: Revert-Îmbunătățirea terapiilor 
aplicate în cancerele colo-rectale. Menționez că implementarea proiectul se v-a desfășura pe o 
perioadă de 48 luni finanțat integral de la Comisia Europeană – 31.12.2023. 
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Veniturile pe anul 2021, conform  contractului si a realizarii obiectivelor acestui poriect sunt 
in valoare  de 450.527 lei, valoare ce se regaseste  astfel : 
40.15.03 – Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 
Aferente proiectului  REVERT sunt în valoare 450.527 lei  
 
VIII.2.TRANSCEND - ESEI-BioMed În data de 09.06.2020  s-a semnat Contractul cu 
nr.952390  pentru acordarea finanțării nerambursabile  pentru implementarea proiectului  
intitutulat: Subvenția se acordă pentru acțiunea intitulată „Îmbunătățirea și întărirea 
excelenței înCercetare biomedicală interdisciplinară la TRANSCEND - ESEI-BioMed ”. 
Menționez că implementarea proiectul se v-a desfășura pe o perioadă de 72 luni finanțat 
integral de la Comisia Europeană – începând cu data de 01.01.2021. 
 
TRANSCEND - ESEI-BioMed   
Veniturile pe anul 2021, conform  contractului si a realizarii obiectivelor acestui proiect sunt 
in valoare  de 5.209.853 lei, valoare ce se regaseste  astfel : 
48.16.01 – Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor 
efectuate in anul curent aferente proiectului TRANSCEND - ESEI-BioMed  sunt în valoare 
5.209.853 lei 
 
 
V.IV.PROGRAME INSTRUMENTUL EUROPEAN DE VECINĂTATE (ENI) 
V.IV.LUNGNEX 
 
În data de 23.09.2020 s-a semnat Contractul cu nr. 2 Soft/1.2/207 pentru acordarea finanțării 
nerambursabile  pentru implementarea proiectului  intitutulat: Rețea de excelență pentru 
diagnosticarea și cercetarea Cancerului de plămâni (Lungnex). Menționez că din valoarea 
totală a proiectului 10%  reprezintă contribuție proprie. Proiectul se desfășoară pe o perioadă 
de 18 luni, până la data de 23.03.2022. 
Veniturile pe anul 2021, conform  contractului si a realizarii obiectivelor acestui poriect sunt 
in valoare  de  462480 lei, valoare ce se regaseste  astfel : 
48.12.01 - sunt în valoare de 462480  lei Sume primite in contul platilor efectuate in anul 
curent aferente proiectului LUNGNEX 
 
 
V.IV COLONSTRESS 
 
În luna septembrie 2020  s-a semnat Contractul cu nr. 2 Soft/1.2/105  pentru acordarea 
finanțării nerambursabile  pentru implementarea proiectului  intitutulat: (COLONSTRESS). 
Menționez că din valoarea totlă a proiectului 10%  reprezintă contribuție proprie. Proiectul se 
desfășoară pe o perioadă de 18 luni, până în luna martie 2022.Veniturile pe anul 2021, 
conform  contractului si a realizarii obiectivelor acestui poriect sunt in valoare  de  439.317  
lei, valoare ce se regaseste  astfel : 
48.12.01 - sunt în valoare de 439.317  lei Sume primite in contul platilor efectuate in anul 
curent aferente proiectului COLONSTRESS 
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2)  CHELTUIELILE TOTALE, CARE SUNT ÎN SUMĂ DE 
73.230.190 LEI pentru anul 2021, au fost repartizate  pe articole bugetare 
avându-se în vedere sursa de finanţare, destinaţia, cheltuielile anilor precedenţi, datoriile rămase 
neachitate la furnizori în anul 2020, programul de achiziţii pentru anul 2021, alte angajamente legale 
ale anului 2021, cu respectarea repartiției creditelor bugetare efectuate de organul ierarhic, având în 
vedere păstrarea echilibrului financiar între cheltuieli și venituri,  
Pentru toate proiectele finantate din fonduri europene enumerate mai sus , se asigura din 
venituri proprii suma de 338400 lei. 
 

FONDURI EUROPENE  FEDR  58.01. / 
2.1)Pentru proiectul CURTI INTERIOARE –sau prevăzut cheltuieli în valoare de 8.780.000 lei, 
după cum urmeza: 
58.01.01 Finantare nationala = 2.508.000 lei 
58.01.02 Finantare  externa nerambursabila =6.272.00 lei. 
După aprobarea bugetului , conform acordului încheiat cu Ministerul Sănătății în anul 2018, 
procentul de 2 % contributie nationala , va fi suportat din bugetul de stat,-MS. Pana la aprobarea 
filei de buget pentru acessta contributie, in functie de disponibil, se va suporta suma de 196000 lei  
din venituri  proprii ale spitalului , pe art 58.01.01 Finantare nationala 
 
2.2)Pentru proiectul POIM –sau prevăzut cheltuieli în valoare de 14.786.013 lei, după cum 
urmeza: 
58.01.02 Finantare  externa nerambursabila =14.786.013 lei. 
FONDURI EUROPENE  FSE 48.02.01  
2.1. ONCOMED: 
sau prevăzut cheltuieli în valoare de 9.807.000 lei, după cum urmeza: 
58.02.01 Finantare nationala = 1.357.435 lei 
58.02.02 Finantare  externa nerambursabila =8.449.565 lei. 
După aprobarea bugetului , conform acordului încheiat cu Ministerul Sănătății în anul 2020, 
procentul de 2 % contributie nationala , va fi suportat din bugetul de stat,-MS. Pana la aprobarea 

filei de buget pentru acessta contributie, in functie de disponibil, se va suporta suma de 49.000 lei  
din venituri  proprii ale spitalului , pe art 58.02.01 Finantare nationala 
2.2 Pentru proiectul ONCOFEM –sau prevăzut cheltuieli în valoare de 9.433.000 lei, după cum 
urmeza: 
58.02.01 Finantare nationala = 1.364.072 lei 
58.02.02 Finantare  externa nerambursabila =8.068.928 lei. 
După aprobarea bugetului , conform acordului încheiat cu Ministerul Sănătății în anul 2020, 
procentul de 2 % contributie nationala , va fi suportat din bugetul de stat,-MS. Pana la aprobarea 
filei de buget pentru acessta contributie, in functie de disponibil, se va suporta suma de 61.400 lei  
din venituri  proprii ale spitalului , pe art 58.02.01 Finantare nationala 
 
2.3 Pentru proiectul ONCOPREV –sau prevăzut cheltuieli în valoare de 23.862.000  lei, după cum 
urmeza: 
58.02.01 Finantare nationala = 3.512.306 lei 
58.02.02 Finantare  externa nerambursabila =20.349.694 lei. 
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După aprobarea bugetului , conform acordului încheiat cu Ministerul Sănătății în anul 2020, 
procentul de 2 % contributie nationala , va fi suportat din bugetul de stat,-MS. Pana la aprobarea 
filei de buget pentru acessta contributie, in functie de disponibil, se va suporta suma de 32.000lei  
din venituri  proprii ale spitalului , pe art 58.02.01 Finantare nationala 
 

FONDURI EUROPENE –HORIZONT 2020 58.16 
 
1.REVERT  

sau prevăzut cheltuieli în valoare 450.527 lei, după cum urmeza: 
58.16.02 Finantare  externa nerambursabila =450.527 lei. 

 
2.TRANSCEND - ESEI-BioMed  

sau prevăzut cheltuieli în valoare 5.209.853 lei, după cum urmeza: 
58.16.02 Finantare  externa nerambursabila =5.209.853  lei. 

 
 

PROGRAME INSTRUMENTUL EUROPEAN DE VECINĂTATE (ENI) 
LUNGNEX 
sau prevăzut cheltuieli în valoare de 462.480  lei, după cum urmeza: 
58.12.01 Finantare nationala = 46.248 lei 
58.12.02 Finantare  externa nerambursabila =416.232 lei. 
 
COLONSTRESS 
sau prevăzut cheltuieli în valoare de 439317  lei, după cum urmeza: 
58.12.01 Finantare nationala = 43932 lei 
58.12.02 Finantare  externa nerambursabila =395.385 lei 


