Descrierea pe scurt a proiectului:
„Extindere, reabilitare, modernizare și recompartimentare unitate de primiri urgențe a
Spitalului judetean de urgență Ploiești

: „Extindere, reabilitare,
modernizare și recompartimentare unitate de primiri urgențe a Spitalului judetean de urgență Ploiești”,
UAT Judeţul Prahova derulează, începând cu data de 11.03.2019, proiectul cu

Cod SMIS 119589, cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 20142020, în baza Contractului de Finanţare nr.4072 11.03.2019, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, şi Agenţia pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar.
Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență la nivelul Unității de
Primiri Urgențe Ploiești.
Obiective specifice ale proiectului:
 Extinderea, reabilitarea modernizarea și recompartimentarea Unității de Primiri urgențe a Spitalului Județean de
Urgență Ploieşti;
 Dotarea cu echipamente medicale performante a UPU Ploiești;
 Reconfigurarea și eficientizarea circuitelor funcționale pentru personalul medical, pacienți și aparținători încadrul a
UPU Ploiești;
 Realizarea unor spații corect dimensionate pentru buna desfășurare a actului medical.
 Indicatori:
 Clădire UPU Ploieşti extinsă, reabilitată, modernizată şi recompartimentată. Pentru obtinerea acestui rezultat se vor
avea in vedere urmatoarele:
-

extinderea clădirii cu un corp nou în suprafaţă de aprox. 1.201,75 mp şi recompartimentarea celui existent, in
suprafaţă de 1.250,25 mp;

-

achiziționarea de echipamente şi dotări medicale performante.
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Rezultate aşteptate:
Indicatori prestabiliți
1 unitate de primiri urgențe extinsă/reabilitată/modernizată
Indicatori suplimentari proiect
echipamente si dotari medicale performante necesare pentru asigurarea calitatii si eficientei actului medical de urgenta
de la nivelul UPU Ploiesti:
Proiectul se implementează în Municipiul Ploiești.
Valoarea totală a proiectului: 18.566.621,00 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR (70%) –
4.785.900,00 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional (28%) – 1.914.360,00 lei, valoarea cofinanţării
eligibile (2%)– 136.740,00 lei și valoare neeligibilă din bugetul CJPH – 11.729.621,00 lei.
Data de începere a proiectului: : 16/06/2017
Data finalizării proiectului: 05/07/2021
Perioada de implementare: 50 luni
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoane contact:
MARIUS CONSTANTIN NICOLAE- Director Executiv Direcţia Proiecte cu finanţare Externă – Consiliul Judeţean
Prahova
Liliana Florentina Alixandrescu – Manager proiect - 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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