ANUNȚ DE PRESĂ
__ iunie 2019

Proiect „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația din Regiunea Sud
Muntenia prin dotarea cu aparatură de înaltă performanță”, cod SMIS 125227
Unitatea Administrativ Teritorială Județul Giurgiu implementează în calitate de partener proiectul „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim
ambulatoriu pentru populația din Regiunea Sud Muntenia prin dotarea cu aparatură de înaltă performanță”, cod SMIS 125227, conform Contractului de finanțare
nr. 3636 din 18.12.2018.
Proiectul este finanțat prin Programul Operaţional 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 comunitati, PROIECTE NEFINALIZATE, Obiectivul specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate,
comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”, Apel de proiecte - POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate, COD APEL
420/8.
Proiectul are următorii parteneri: Ministerul Sănătății, Ministerul Sănătății - Unitatea de Management a proiectului Băncii Mondiale (MS-UMPBM), Spitalul
Județean de Urgență Pitești, Spitalul Județean de Urgență Alexandria, Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, Spitalul Orășenesc Pucioasa, Spitalul Județean de
Urgență Ploiești, Spitalul Municipal Moreni, Unitatea Administrativ Teritorială Județul Giurgiu, Spitalul Orășenesc Bolintin Vale, Spitalul Județean de Urgență Giurgiu,
având ca lider de parteneriat Ministerul Sănătății.
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiţii în dotări sau lucrări necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la
dezvoltarea operaționalității la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate publică și îmbunătăţind accesul la serviciile
medicale de calitate.
Prin proiect se urmărește modernizarea și tehnologizarea la nivel European al infrastructurilor sanitare deficitare, care utilizează în continuare aparatură uzată
fizic și moral, prin achiziția de echipamente noi și eficiente, ce aduc atât o creștere calitativă a serviciilor oferite, cât și o creștere cantitativă a numărul de persoane
beneficiari de servicii medicale, îmbunătățind starea de sănătate publică la nivel național, regional și local.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. OS. 1 Creșterea numărului de beneficiari de infrastructură medicală dotată ( pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii). Obiectivul specific va contribui
la îndeplinirea indicatorilor proiectului 1S35 - Beneficiari de infrastructură medicală construită/ reabilitată/ modernizată/ extinsă/ dotată (pentru servicii medicale
comunitare și ambulatorii pentru ambulatorii)
2. OS.2. Dotarea infrastructurii ambulatoriilor (inclusiv cu echipamente și dispozitive medicale destinate secțiilor suport care deservesc ambulatoriile). Obiectivul
specific va contribui la îndeplinirea indicatorilor proiectului 1S36 - Unități medicale construite/ reabilitate/ modernizate/ extinse/ dotate (pentru servicii medicale
comunitare și ambulatorii pentru ambulatorii)
3. OS.3. Îmbunătățirea accesului la servicii medicale a persoanelor din regiunea de implementare prin creșterea stării de sănătate publică. Obiectivul specific va
contribui la îndeplinirea indicatorilor proiectului CO 36 - Populația deservită de servicii medicale îmbunătățite
Perioada de implementare este 01.01.2014 - 30. 11.2019.
Valoarea proiectului este următoarea:
Sursa de finanțare

Total proiect

UAT Județul Giurgiu

Spitalul Județean de
Urgență Giurgiu

Spitalul Orășenesc
Bolintin Deal

Fondul European pentru Dezvoltare Regională (70%)

9.288.293,63

276.769,85

400.290,30

145.386,30

Bugetul de stat (28%)

3.715.317,45

110.707,94

160.116,12

58.154,52

Contribuție proprie (2%)

265.379,82

7.907,71

11.436,87

4.153,88

TOTAL

13.268.990,90

395.385,50

571.843,29

207.694,70

Activitățile proiectului în care sunt implicate cele 3 instituții din județul Giurgiu sunt:
 Activitate: A1. Managementul de Proiect
 Activitate: A2. Achiziția serviciilor de informare și publicitate necesare proiectului
 Activitate: A3. Achiziții de echipamente care sunt în desfășurare
 Activitate: A 7. 125227 GR AMB Decontare achiziții realizate de Județul Giurgiu pentru Spitalul Județean de Urgență Giurgiu
 Activitate: A 8. 125227 GR AMB Decontare achiziții realizate de Spitalul Județean de Urgență Giurgiu
 Activitate: A. 9. 125227 GR AMB Decontare achiziții realizate de Spitalul Orășenesc Bolintin Vale
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