Titlu proiect: Dotare ambulatoriu Spital Orășenesc
Segarcea
Despre proiect:
Orașul Segarcea, în calitate de beneficiar, a obținut finanțare în cadrul Programului Operațional Regional
2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în
infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând
inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la
serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de
comunități, având ca obiectiv specific 8.1 Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel
secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, pentru proiectul „Dotare ambulatoriu Spital Orășenesc Segarcea”
Obiectivul general al proiectului este: Cresterea accesibilitatii si calitatii serviciilor de sanatate furnizate in
cabinetele de specialitate din cadrul Ambulatoriului Spitalului Orasenesc Segarcea, prin dotarea corespunzatoare a
ambulatoriului.
Obiectivele specifice sunt:
Dotarea cu aparatură medicală a ambulatoriului spitalului și a laboratoarelor care îl deservesc, pentru a
facilita stabilirea unui diagnostic precis și rapid și a unui tratament adecvat;
Creșterea gradului de adresabilitate în ambulatoriu de specialitate concomitent cu reducerea timpilor de
așteptare pentru investigații specifice;
Accesibilitatea ofertei de servicii de asistență în cadrul ambulatoriului de specialitate prin creșterea
numărului de pacienți consultați/tratați/investigați cu cel puțin 5%.
Valoarea totală a proiectului este de 10.556.669,71 lei, din care valoarea totală eligibilă nerambursabilă este
de 10.223.003,62 lei, din care 7.302.145,49 lei - contribuție UE și 2.920.858.13 lei - contribuție națională.
Data de începere a proiectului este 01.09.2018 și are o durată de implementare de 30 luni respectiv până la
data 28.02.2021.
Persoană de contact : Duțu Cristinel – manager de proiect
tel. 0251210750, fax. 0251210795
e-mail: segarcea@dj.e-adm.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să
vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
De asemenea va rugăm sa vizitați site-ul web al Programului Operațional Regional 2014-2020
www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului www.facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020
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