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PROIECTE EUROPENE ŞI NAŢIONALE
Finalizate:
- „REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA AMBULATORULUI CORP FHIDROTERAPIE AL SPITALULUI CLINIC DE RECUPERAREA CLUJ” care a vizat
reabilitarea infrastructurii şi dotarea cu aparatură medicală şi echipamente aferente, prin
accesarea de fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operaţional 2007-2013
Axa 3, cu sprijinul cofinanţator al Consiliului Judeţean) - 2009 - 2011;
- parteneriat în cadrul proiectului „SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL
INFORMAŢIILOR MEDICALE UTILIZÂND STANDARDUL HL7” SIMMIMED, condus
de Universitatea Tehnică Cluj, finalizat în 2011;
- parteneriat cu RCS Consulting în proiectul european “Educaţie Medicalǎ Continuǎ” pe
PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
2007-2013, Axa Prioritarǎ 3 “Creşterea adaptabilitǎţii lucrǎtorilor şi a intreprinderilor”, Domeniul
Major de Intervenţie 3.2 “Formare şi sprijin pentru intreprinderi şi angajaţi pentru promovarea
adaptabilitǎţii”2009-2011;
- proiectul “Arta pentru viaţǎ”2013, Terapie prin arta - un zambet pentru fiecare” 2014,
“Daruieste prin arta” 2015, “Terapie prin arta – editia a IV a” 2016, Terapie prin arta imparte bucurie 2017, Terapie prin arta – Editia a VI a 2018, Terapie prin arta – Editia a
VII a 2019; 2020 iniţiate de Asociatia Create.Act.Enjoy, o abordare neconvenţionalǎ a versantului
terapeutic prin implicarea pacienţilor şi a personalului medical în activitǎţi artistice creative
(work-shopuri de terapie prin artǎ, improvizaţie teatralǎ, dezbateri şi teatru interactiv) sub bagheta
unui colectiv de tineri actori şi regizori
- parteneriat în cadrul proiectului: „A HYBRID FES-EXOSKELETON SYSTEM TO
REHABILITATE THE UPPER LIMB ÎN DISABLED PEOPLE – EXOLSLIM”în cadrul
Programului Parteneriate – 2012-2016;
- Parteneriat cu CJ Cluj in Proiectul POR 2014-2020 “ASIGURAREA ACCESULUI LA
SERVICII DE SANATATE IN REGIM AMBULATORIU PENTRU POPULATIA
JUDETULUI CLUJ” – prin care spitalul a derulat ca partener și totodată beneficiar prin care a
reușit dotarea cu aparatură medicală aferentă specialităților medicale cu corespondent în
ambulatoriul integrat. 2018,
„Cresterea capacitatii Spitalului Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca in gestionarea
crizei sanitare COVID - 19”, POIM cod SMIS 140219 2020-2021;
- „Consolidarea capacității Județului Cluj în gestionarea crizei sanitare COVID-19” –
POIM cod SMIS 138081 in care spitalul a fost partener cu CJ Cluj 2020-2021.
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In anul 2019, spitalul în parteneriat cu CJ Cluj a aplicat 2 proiecte pe POR 2014-2020:
1. REABILITAREA, MODERNIZAREA EXTINDEREA SI DOTAREA AMBULATORIULUI
SPITALULUI CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA
2. DOTAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI CLINIC DE RECUPERARE CLUJNAPOCA
Cele 2 proiecte - rezultatul preocupărilor constante ale managementului spitalului constand în
reabilitarea infrastructurii, dotarea cu aparatură și introducerea de tehnologii noi (terapia
hiperbară), menite să crească calitatea actului medical şi să îmbunataţească starea de sănătate a
populaţiei deservite - au fost evaluate si au fost selectate pentru finantare, dat contractul nu s-a mai
semnat datorita epuizarii fondurilor. In prezent spitalul a demarat demersuri pentru realizarea
proiectului tehnic aferent reabilitării, modernizării şi extinderii ambulatoriului şi actualizarea
studiului de fezabilitate a dotării cu aparaturǎ performantǎ - demersuri sunt menite sǎ faciliteze
accesarea în 2022 de fonduri pe POR sau PNRR.
In derulare:
- “Cresterea sigurantei pacientilor spitalelor din Municipiul Cluj-Napoca care utilizeaza
fluide medicale” in cadrul Programului european POIM/935/9/1/Creșterea siguranței pacienților în
structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale și modificarea corespunzatoare a
Managementului invesțitional – cod SMIS 151588.

