
 

 

 

 

 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

 

Titlul proiectului și beneficiarul 

UAT Comuna Drajna derulează, începând cu data de 22.01.2020, proiectul „EXTINDERE AMBULATORIU 

DIN CADRUL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE COMUNA DRAJNA, JUDETUL PRAHOVA” (cod SMIS 

127000), cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare 

încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (în calitate de Autoritate de 

Management) și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (în calitate de Organism 

Intermediar). 

 

Proiectul este finanțat in cadrul Programului 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; Obiectiv 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. 

 

Locația implementării 

România, Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, comuna Drajna, sat Drajna de Jos, judeţul Prahova 

 

Perioada de implementare 

Perioada de implementare a Proiectului este de 42 de luni, respectiv între data de 13.09.2018 și data de 

13.02.2022. 

 

Valoare proiect 

Valoarea totală a proiectului este de 6.374.610,91 lei, asistenţa financiară nerambursabilă 6.245.604,96 

lei (din care 4.461.146,41 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul European de 

Dezvoltare Regională si 1.784.458,55 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din buget de 

stat) 

 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

Proiectul “EXTINDERE AMBULATORIU DIN CADRUL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE COMUNA 

DRAJNA, JUDETUL PRAHOVA” are drept obiectiv creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate prin 

extinderea şi dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului de Pneumoftiziologie Drajna, investiţii ce vor 

contribui la accesul ridicat la servicii de îngrijire medicală primară a populaţiei. 
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Obiectivele specifice ale proiectului 

Pentru îndeplinirea Obiectivului General au fost stabilite următoarele Obiective Specifice: 

1. Extinderea infrastructurii ambulatoriului integrat al Spitalului de Pneumoftiziologie Drajna în termen 
de 24 de luni de la semnarea contractului de finanţare; 
2. Dotarea cu echipamente noi şi performante care să ofere servicii de calitate în cadrul ambulatoriului 
Spitalului de Pneumoftiziologie Drajna în termen de 24 luni de la semnarea contractului de finanţare. 
 

Rezultate 

 1 unitate medicală extinsă-ambulatoriu 
 28 echipamente medicale noi şi performante achiziţionate 
 1393 de beneficiari servicii medicale ambulatorii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comuna Drajna, sat Drajna de Jos, str. Neagoe Basarab nr. 25, judeţul Prahova, România, CP 107193 

Telefon: 0244-290202 / Fax: 0244-290736 / E-mail: secretar.drajna@gmail.com 

 

 

 

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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