Comunicat de presa
Data: 28 august 2019
Anunţ finalizare implementare proiect „Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru
populatia judetelor Mehedinti, Dolj si Olt”
Titlul proiectului: „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populaţia judeţelor
Mehedinţi, Dolj si Olt”; Cod MySMIS: 125378
Numele beneficiarului: Parteneriat între Ministerul Sanatatii (Lider de Proiect) si Spitalul Municipal ”Prof.Dr.Irinel
Popescu” Bailesti, Spitalul Orăşenesc Baia de Arama, Spitalul Judeţean de Urgenţă Drobeta Turnu Severin, Spitalul
Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Spitalul Municipal Calafat, Spitalul Filisanilor, Spitalul Orăşenesc Asezamintele
Brancovenesti Dabuleni, Spitalul Orăşenesc Segarcea, Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Segarcea si Spitalul
Judeţean de Urgenţă Slatina.
Numele programului: Programul Operational Regional 2014-2020.
Numele Autoritatii de management: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.
Numele organismului intermediar: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia.
Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiţii în dotări sau lucrări necesare
infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operaţionalitătii la nivel naţional, regional şi local,reducând
inegalitaţile în ceea ce priveşte starea de sănătate publică şi îmbunatăţind accesul la serviciile medicale de calitate.
Valoarea totala a proiectului: 16.364.607,59 lei; Valoarea finantarii nerambursabile(FEDR+BS): 16.037.315,44 lei
Valoarea contribuţiei europene: 11.455.255,32 lei
Data inceperii proiectului: 01.01.2014; Data finalizarii proiectului: 31.08.2019.
Rezultatele proiectului: Creşterea numărului de persoane care beneficiază de acces la servicii medicale de tip
ambulatoriu, în cadrul Regiunii; Dotarea infrastructurii ambulatoriilor din cadrul Regiunii de Dezvoltare cu
aparatură medicală de specialitate (inclusiv cu echipamente si dispozitive medicale destinate sectiilor suport care
deservesc ambulatoriile); Imbunatarirea accesului la servicii medicale a persoanelor din regiunea de implementare
prin creşterea stării de sănătate publică.
Impactul proiectului: Modernizarea şi tehnologizarea la nivel European a infrastructurilor sanitare deficitare, care
utilizează în continuare aparatură uzată fizic şi moral, prin achiziţia de echipamente noi si eficiente.

Date de contact: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova
Persoana de contact: Gabriela Tanasie
Tel./fax/e-mail: 0251.502.200/0251.502.523/proiecte.scjuc@gmail.com
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