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În vederea creşterii atractivităţii Municipiului Bucureşti şi a 

potenţialului de dezvoltare regională, PMB implementează opt 

proiecte cu fonduri din Regio-Programul Operaţional Regional 

2007-2013:  
 

 

 - Valoare totală 

        

                                313. 490.033,35 lei (~70 mil. euro), 

  

 - Alocare financiară nerambursabilă  

        

   191.066.216,65 lei (~43 mil. euro) 
 

 

 



Cele 8 proiecte vizează următoarele domenii: 

INFRASTRUCTURA RUTIERA (DMI 2.1) 

• Modernizare infrastructură rutieră Piaţa Sudului - 127.140.761,05 lei 

 

INFRASTRUCTURA DE SANATATE (DMI 3.1)   

• Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic 

de Copii „Dr.Gomoiu” - 10.521.149,76 lei 

• Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic 

de Ortopedie „Foişor” - 22.323.988,99 lei 

 

PATRIMONIU CULTURAL (DMI 5.1) 

• Consolidare, restaurare şi conservare Arcul de Triumf - 30.461.626,92 lei 

• Consolidare, resturare şi conservare „Casa Cesianu” - 8.585.807,37 lei 
• Reabilitare şi consolidare Muzeu „Dr. Nicolae Minovici” - 14.995.314,80 lei 

• Consolidare, restaurare şi conservare Observator Astronomic „Vasile Urseanu” –  

                                                                                                 1.105.896,48 lei 

 

INFRASTRUCTURA DE TURISM (DMI 5.2)   
• Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca şi Tei, inclusiv zona adiacentă lor - 

                                                                                                 88.355.487,98 lei 

 

 

 

 



 

 

INFRASTRUCTURA DE SANATATE (DMI 3.1)   

BUGET:   
 
Valoare totală proiect : 10.521.149,76 lei 
 
Asistenţa financiară nerambursabilă:   

     7.255.629,53 lei  
Contribuţia proprie în proiect:    
      1.244.822,47 lei 

Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului integrat al 
Spitalului Clinic de Copii “Dr.Gomoiu” 

Creşterea accesibilităţii şi calităţii serviciilor medicale 
destinate copiilor 



Necesitatea proiectului: 

 

• majoritatea spaţiilor examinate se află într-o stare degradată,  iar dotările sunt 
perimate şi necesită înlocuirea.  

• În prezent activităţile cu specific ambulatoriu se desfăşoară în două clădiri diferite 

 

Rezultate aşteptate  

 

• Suprafaţă reabilitată şi modernizată: 1180 mp 

• Echipamente şi aparatură de specialitate  

• Mobilier specific infrastructurii de sănătate achiziţionat 

• Creşterea eficienţei energetice a clădirii ambulatoriului de la clasa energetică E 
la clasa energetică B 

• Creştere numărului de pacienţi cu aproximativ 50% incepand cu primul an de 
operare 

• Scăderea numărului pacienţilor redirecţionaţi din cauza lipsei dotărilor de 
specialitate cu pana la 100%. 

• Scăderea timpului de diagnosticare cu până la 50%  

• Creşterea numărului de specializări medicale cu 3 specializări noi (oftalmologie, 
dermatologie şi ortopedie) 

• Crearea a 12 noi locuri de muncă în cadrul ambulatoriului: 6 medici şi 6 asistente 
medicale  



 

 

INFRASTRUCTURA DE SANATATE (DMI 3.1)   

BUGET:   
 
Valoare totală proiect : 22.323.988,99 lei 
 
Asistenţa financiară nerambursabilă:  

  16.769.381,72 lei  
Contribuţia proprie în proiect:    
     1.250.469,24 lei 

Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului integrat al 
Spitalului Clinic de Ortopedie “Foişor” 

Creşterea accesibilităţii şi calităţii serviciilor medicale 
prestate pacientilor cu afecţiuni ortopedice şi traumatice  



Necesitate: 

• Spitalul Foişor este singurul spital din Bucureşti care îşi dedică întreaga activitate specializării 
de ortopedie-traumatologie 

• majoritatea spaţiilor se află într-o stare degradată 

• dotările sunt perimate şi necesită înlocuirea 

 

Rezultate aşteptate: 

• Suprafaţă reabilitată şi modernizată: 945,00 mp 

• 14 echipamente şi aparatură de specialitate achiziţionate, care înglobează tehnologii moderne 
şi eficiente pentru diagnosticarea pacienţilor cu afecţiuni ortopedice şin traumatice 

• Mobilier specific infrastructurii de sănătate achiziţionat: 62 buc.  

• Creşterea eficienţei energetice a clădirii ambulatoriului de la clasa energetică D la clasa 
energetică B 

• Creştere numărului de pacienţi cu aproximativ 10% începând cu primul an de operare 

• Scăderea numărului pacienţilor redirecţionaţi din cauza lipsei dotărilor de specialitate cu până 
la 100%. 

• Scăderea timpului de diagnosticare cu până la 50%  

• Creşterea diversităţii investigaţiilor imagistice efectuate în cadrul ambulatoriului cu 3 noi 
servicii: computer tomograf - CT, rezonanţă magnetică nucleară - RMN, osteodensiometru - 
DEXA) 

• Scăderea timpului de tratament cu până la 50%, ca urmare a amenajării a 2 săli de tratamente 
şi 2 săli de gips faţă de situaţia curentă (1 sala de tratamente şi 1 sală de gips) 

• Crearea a 5 noi locuri de muncă în cadrul ambulatoriului: 2 medici şi 3 asistente medicale  

 



 

 

             

             

            

              

Primăria Municipiului Bucureşti 

(PMB) 

 

Splaiul Independenţei  nr. 291-293, 

Sector 6, Bucureşti 

telefon: 021.305.55.00 

fax: 021.312.00.30 

www.pmb.ro 

 

 

Investim în viitorul tău! 

Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat 

de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. 

http://www.pmb.ro/

