
 

 

 
Denumirea beneficiarului: Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Țăndărei  
Autoritatea de Management: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației 
Organism intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 
Număr de referință: Contract de finanțare nr. 5142 din 25.02.2020, cod SMIS 128032 
Program de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, 
Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi 
local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la 
serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, 
Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru 
zonele sărace și izolate,  Operațiunea A – Ambulatorii 
Scopul proiectului: îl reprezintă realizarea extinderii, reabilitării, modernizării și dotării Ambulatoriului Integrat al Spitalului 
Orășenesc Țăndărei pentru asigurarea de servicii medicale complexe în regim ambulatoriu. O trecere de la îngrijirea spitalicească 
acută la tratarea majorității pacienților în regim ambulatoriu (îngrijire de zi în ambulatoriu, cabinete ambulatorii, precum și centre 
de diagnostic și tratament) este una dintre principalele măsuri definite în Strategia naționala de sănatate și este în conformitate cu 
Recomandarile Specifice de Țară referitoare la constituirea unei asistențe medicale durabile și rentabile. De aceea se impune un 
interes considerabil în reabilitarea și modernizarea clădirilor ambulatoriilor pentru desfășurarea corespunzatoare a serviciilor 
medicale. Primaria orașului Țăndărei și-a manifestat interesul față de infrastructura de sănatate a orașului și a recurs la demararea 
acțiunilor de extindere, reabilitare, modernizare și dotare a Ambulatoriului integrat al Spitalului orășenesc Țăndărei, date fiind 
condițiile în care se desfășoara în momentul de față activitatea medicală: spațiile funcționează în parametrii subdimensionali, 
circuitele funcționale nu se supun normativelor în vigoare, parțial dotările sunt vechi. 
Lucrările propuse vizează atât extinderea cladirii, cât si recompartimentarea spațiului actual unde se desfășoară activitatea 
ambulatoriului. Construcția și lucrările propuse vor asigura condițiile optime de desfășurare a activității medicale din cadrul 
Ambulatorului, crearea unui flux medical bine conceput care sa fluidizeze activitatea medicală specifică ambulatorului și a serviciilor 
specifice investigațiilor paraclinice, reducerea timpilor de așteptare precum și reducerea numarului de redirecționări ale pacienților. 
Data de începere a proiectului: 30.09.2018 
Data de finalizare a proiectului: 30.08.2022 
Perioada de implementare a proiectului: 48 luni 
Valoarea totală a proiectului :                       10.699.518,50 lei, din care: 

Valoarea totală eligibilă:       10.699.518,50 lei 
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR :      7.489.662,96 lei  
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național:     2.995.865,14 lei  
Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului:         213.990,40 lei 

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea accesibilității serviciilor de sănătate și îmbunătățirea stării de sănătate a 
populației din estul județului Ialomița, prin asigurarea de servicii medicale complexe în regim ambulatoriu care intră în categoria 
serviciilor esențiale pentru populație. 
Obiectivele specifice ale proiectului: 

 Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului Orășenesc Țăndărei, care să asigure 
toate funcțiunile impuse de normele actuale în domeniu; 

 Creșterea gradului de adresabilitate în ambulatoriu ca urmare a diversificării ofertei de servicii medicale destinate 
locuitorilor orașului Țăndărei și a zonelor deservite, concomitent cu reducerea timpilor de așteptare pentru investigații specifice; 

 Eficientizarea activității Spitalului Orășenesc Țăndărei prin reducerea internărilor evitabile. 
Rezultatul așteptat în urma implementării proiectului este: extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului integrat 
al Spitalului Orășenesc Țăndărei.  
Locul de implementare a proiectului: oraș Țăndărei, județul Ialomița, cod poștal 925200. 
 

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 
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Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României  

Scurtă descriere a proiectului cu titlul: 
„EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT 

–  SPITAL ORĂȘENESC ȚĂNDĂREI“, cod SMIS 128032 
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