
 

 
În data de 13.03.2020, a fost încheiat contractul de finanțare nerambursabilă  nr. 5177 

între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltarii  și Administrației , Organismul Intermediar 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și UAT Județul Olt. 
 
Beneficiar al finanțării nerambursabile:  
UAT JUDEȚUL OLT  
 
Denumirea proiectului:  

Dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul  Spitalului Județean de 
Urgență Slatina 
 
Data de începere a proiectului : 13.03.2020 
 
Perioada  de implementare: 
Perioada de implementare este de 56 de  luni . 
 

Obiectivul  general al proiectului: 
Eficientizarea serviciilor integrate centrate pe pacient și a tratamentului patologiilor 

complexe care necesită o abordare integrata în cadrul Spitalului Județean de Urgență 
Slatina, în vederea atingerii obiectivului specific 7.1 ”Îmbunătățirea infrastructurii spitalicești 
în condițiile necesarei remodelări a rețelei spitalicești de urgența” din Strategia Națională de 
Sănătate 2014- 2020 . 

 
Obiective specifice: 

- Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență în cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Slatina - Unitatea de Primiri Urgențe pentru reducerea 
inegalităţilor în ceea ce priveşte starea de sănătate a populatiei judetului Olt . 

- Dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina 
cu echipamente specifice care corespund activității derulate în cadrul acestei unități și 
in conformitate cu necesitățile stabilite la nivelul unității.  
 

Scopul proiectului:  
Prin proiect se vor achizitiona echipamente specifice necesare Unitatii  de Primiri Urgente din 
cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slatina , echipamente performante, la standardele 
impuse de legislatia in vigoare. 
 
 

Valoarea totală a proiectului „Dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul  
Spitalului Județean de Urgență Slatina”, în  sumă de  4.341.244,95    lei , care 
valoarea finanţării nerambursabile 4.254.420,05 lei, reprezentând 98% din valoarea 
eligibilă a proiectului. 
 

Atasam link către site-ul web al  Instrumentelor Structurale în România, www.fonduri-
ue.ro  

“Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, 
vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro precum şi site-ul web al Programului Operaţional 
Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului 
http://www.facebook.com/inforegio.ro  
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