COMUNICAT DE PRESĂ
Finalizarea proiectului „Îmbunătățirea accesului populației
din județul Hunedoara la servicii medicale de urgență”
Data: decembrie, 2019

Proiectul „Îmbunătățirea accesului populației din județul Hunedoara la servicii
medicale de urgență”, cod SMIS 2014+: 125524, finanțat prin Programul Operațional
Regional 2014-2020 a fost implementat de către Parteneriatul format din MINISTERUL
SĂNĂTĂȚII/Unitate a de implementare și Coordonare Programe (lider), U.A.T. JUDEȚUL
HUNEDOARA, SPITALUL MUNICIPAL VULCAN, SPITALUL MUNICIPAL „DR. ALEXANDRU
SIMIONESCU” HUNEDOARA, SPITALUL DE URGENȚĂ PETROȘANI, SPITALUL MUNICIPAL
LUPENI, MUNICIPIUL HUNEDOARA, SPITALUL ORĂȘENESC HAȚEG, SPITALUL MUNICIPAL
ORĂȘTIE, SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DEVA, SPITALUL MUNICIPAL BRAD și
MUNICIPIUL ORĂȘTIE.
REGIO - Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel
național de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de
Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agenția pentru Dezvoltare
Regională Regiunea Vest, organism intermediar al programului ce monitorizează
implementarea acestui proiect în Regiunea Vest.
Proiectul a vizat îmbunătățirea calității și a eficienței spitalicești de urgență prin
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.
Obiectivele specifice atinse de prezentul proiect:
•

Dotarea infrastructurii unităților de primiri urgențe și a compartimentelor de primiri
urgențe (inclusiv cu echipamente pentru terapie intensivă – ATI, precum și
echipamente destinate secțiilor suport care deservesc UPU). Obiectivul specific a
contribuit la îndeplinirea indicatorilor proiectului: 1S37i - Unități de primiri urgențe /
compartimente de primiri urgențe (nivel terțiar).

• Îmbunătățirea accesului la servicii medicale a persoanelor din regiunea de
implementare prin cresterea stării de sănătate publică. Atingerea obiectivul specific a
contribuit la îndeplinirea indicatorilor proiectului: CO 36 - Populația deservită de
servicii medicale îmbunătățite
Un număr crescut de Unități / Compartimente de Primiri Urgență au fost dotate cu
echipamente medicale de specialitate noi. Acest rezultat a fost atins prin îndeplinirea
activității de decontare a contractelor de prestări servicii / furnizare aferente prezentului
proiect.
Implementarea acestui proiect a dus la o creștere calitativă a serviciilor oferite, cât și
la creșterea cantitativă a numărului de persoane beneficiare de servicii medicale de calitate,
reducând inegalitățile și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului
populației la aceste servicii.
Proiectul s-a derulat în perioada 17.12.2018 - 11.12.2019.
Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 9.428.612,69 lei, din care
9.240.040,45 lei reprezintă finanțare nerambursabilă: valoarea eligibilă nerambursabilă din
FEDR a fost de 6.600.028,90 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul national a
fost de 2.640.011,55 lei.
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