Descrierea pe scurt a proiectului:
Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului integrat al
Spitalului Județean de Urgență Ploiești

UAT Județul Prahova derulează, începând cu data de 05.11.2019, proiectul cu titlul ”Extinderea,
reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Ploiești”,
Cod SMIS 124373, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional
Regional 2014-2020, în baza Contractului de Finanțare nr. 4922/05.11.2019, încheiat cu Ministerul
Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru
Programul Operațional Regional 2014-2020, și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în
calitate de Organism Intermediar.
Obiectivul general al proiectului propus îl constituie creșterea accesibilității serviciilor de sănătate si
îmbunătățirea stării de sănătate a populației din județul Prahova prin asigurarea de servicii medicale
complexe în regim ambulatoriu care intră în categoria serviciilor esențiale pentru populație. Investițiile
în sănătate, în îmbunătățirea infrastructurii de sănătate trebuie susținute si încurajate. Pe lângă
numeroasele considerente importante ce contribuie la îmbunătățirea stării de sănătate a populației,
condițiile ambulatoriilor în care sunt tratați pacienții au o importanță majoră, pentru a putea asigura
prevenția necesară și ameliorarea stării de sănătate.

Obiective specifice ale proiectului:
•

•

Existența unui spațiu adecvat pentru a satisface volumul pacienților prezentați este imperios
necesară pentru funcționarea adecvată a ambulatoriului. Lucrările propuse prin proiect vor
asigura condițiile optime de desfășurare a activității medicale din cadrul Ambulatoriului Integrat,
crearea unui flux medical bine conceput care să fluidizeze activitatea medicală specifică
ambulatoriului și a serviciilor specifice investigațiilor paraclinice, reducerea timpilor de așteptare
precum și reducerea numărului de redirecționări ale pacienților. Lucrările propuse vor asigura
conformarea funcționării instituției cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 914/2006,
actualizat, astfel, se vor dimensiona cabinetele și sălile ambulatoriului conform normativului de
proiectare NP 015-1997, fiind asigurate și spațiile necesare aferente fiecărui circuit.
Scăderea timpului necesar pentru diagnosticare și tratament ca urmare a dotării cu echipamente
și instrumentar la standarde europene.
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Rezultate așteptate:
R1.: Infrastructura aferentă Ambulatoriului integrat din cadrul Spitalului Județean de Urgență Ploiești,
modernizată, extinsă, reabilitată și dotată, pentru optimizarea activităților de acordare a serviciilor
medicale, creșterea nivelului de confort, siguranță și igienă și crearea unor condiții optime la
standarde comparabile cu cele impuse în Uniunea Europeană;
R2.: Dotarea cu mobilier, echipamente și aparatură tehnică, dotări specifice funcțiunilor propuse,
necesare optimizării condițiilor din cadrul ambulatoriului;
R3.: Crearea unei infrastructuri sanitare moderne, adecvate desfășurării actului medical, asigurându-se,
astfel, accesul tuturor persoanelor la servicii medicale de înaltă calitate.
Proiectul se implementează în Municipiul Ploiești.
Valoarea totală a proiectului: 11.093.302,17 lei, din care valoarea eligibilă – 10.700.750,00 lei.
Valoarea eligibilă nerambursabilă: din FEDR (70%) – 7.490.525 lei,
din bugetul național (20%) – 2.996.209,99 lei
Contribuția proprie a beneficiarului (eligibil + neeligibil)– 606.567,18 lei.
Data de începere a proiectului: 01.07.2018
Data finalizării proiectului: 31.01.2022
Durata proiectului: 43 luni

Detalii suplimentare puteți obține de la:
MARIUS CONSTANTIN NICOLAE- Director Executiv Direcția Proiecte cu finanțare Externă – Consiliul
Județean Prahova
Daniela Pavel – Manager proiect - Direcția Proiecte cu finanțare Externă, Consiliul Județean Prahova.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul Europeană de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
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