FIŞĂ DE PROIECT

„REABILITAREA SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ VÂLCEA”
Programul de finanţare: Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenţie 3.1: Reabilitarea/
modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate
Beneficiarul: Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Vâlcea
Obiectivul general: Îmbunătățirea calității infrastructurii serviciilor de asistenţă
medicală de urgenţă din judeţul Vâlcea, pentru asigurarea accesului cetăţenilor la
servicii de sănătate de calitate.
Obiectivele specifice:
transformarea infrastructurii de sănătate de urgenţă existente în vederea
conformării la standardele europene în domeniu pentru obţinerea certificării ca
spital de urgență;
asigurarea egalităţii de şanse a pacienţilor din punctul de vedere al
investigării, stabilirii diagnosticului şi efectuării tratamentului definitiv prin
aplicarea de protocoale şi conduite bazate pe dovezi ştiinţifice acceptate la nivel
naţional sau internaţional;
informarea populaţiei cu privire la serviciile medicale de urgenţă disponibile ca
urmare a implementării proiectului.
Valoarea totală este de 73.932.747,34 lei, reprezentând costuri eligibile, costuri
neeligibile şi TVA. Valoarea totală eligibilă este de 58.575.283,84 lei, din care
50.638.991,26 lei - asistenţă nerambursabilă prin Fondul European de Dezvoltare
Regională, 7.714.999,26 lei – asistenţă nerambursabilă de la bugetul naţional şi
1.221.293,32 lei - contribuţia locală la cheltuielile eligibile. Valoarea TVA aferentă
cheltuielilor eligibile este de 14.115.819,06 lei, iar valoarea neeligibilă inclusiv TVA
aferentă acesteia, 241.644,44 lei.
Perioada de implementare: 10 septembrie 2011 – 31 octombrie 2016.
Rezultate aşteptate:
reabilitarea corpurilor de clădire A şi B ale imobilelor de pe str. Calea lui
Traian nr. 201;
dotarea acestora cu echipamente medicale şi mobilier specific.
Date de contact: Carmen ALEXANDRESCU - Manager de proiect, Director Executiv
Direcţia Programe şi Relaţii Externe, tel. 0250/73.29.01, int. 220, fax. 0250/73.07.20,
e-mail c.m.alexandrescu@gmail.com
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială
a Uniunii Europene sau a Guvernului României
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Investim în viitorul tãu! Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional Regional si cofinantat de Uniunea Europeanã prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã.

Importanţa: Implementarea acestui proiect va asigura premisele obţinerii de către Spitalul Judeţean de
Urgenţă Vâlcea a clasificării ca spital de urgenţă cu nivel de competenţă II A, ceea ce presupune asigurarea
primirii, a investigării şi a tratamentului definitiv pentru majoritatea cazurilor critice de urgenţă.
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