ANUNȚ DE PRESĂ
Pitești, 01.04.2019
Finanţare nerambursabilă pentru proiectul cu titlul „Îmbunătățirea accesului populației din
județele Argeș, Teleorman și Călărași la servicii medicale de urgență”, cod SMIS 125357
Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Argeș este partener în proiectul cu titlul : „Îmbunătățirea
accesului populației din județele Argeș, Teleorman și Călărași la servicii medicale de urgență”, cod SMIS 125357
alături de Ministerul Sănătății – Lider de parteneriat, Spitalul Orășenesc ”Sf. Spiridon” Mioveni, Spitalul
Județean de Urgență Pitești, Spitalul Județean de Urgență Alexandria, Spitalul Municipal Curtea de Argeș,
Spitalul Orășenesc “Regele Carol I” Costești, Spitalul de Pediatrie Pitești, Spitalul Municipal Câmpulung, Spitalul
Municipal Oltenița, UAT Orașul Mioveni, UAT Curtea de Argeș, UAT Municipiul Câmpulung.
Contractul de finanțare nr. 3574, aferent proiectului mai sus menționat a fost semnat pe data de
05.12.2018. Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate 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 comunități / Operațiunea 8.2.B: Unităţi de primiri urgenţe.
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiții în dotări sau
lucrări necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operaționalității la nivel național,
regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate publică și îmbunătățind 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 numărului de persoane beneficiari de servicii medicale, îmbunătățind starea de sănătate publică la nivel
național, regional și local. Perioada de implementare a proiectului este de 70 de luni, respectiv între data de
21.01.2014 și data de 31.10.2019.
Valoarea totală a contractului de finanţare este de 13.375.732,11 lei, din care 13.108.217,23 lei
este valoarea totală nerambursabilă, iar 267.514,88 lei este contribuția de 2% a partenerilor menționați mai
sus.
Pentru detalii suplimentare vă puteţi adresa doamnei Claudia IONESCU, tel 0248/223934, e-mail
strategii@cjarges.ro.
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