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Lansare proiect „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu 
din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu“ 

 

Consiliul Județean Giurgiu, în calitate de Beneficiar a lansat proiectul cu numele „Reabilitare, 
modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu“ Cod 
SMIS 126122, împreună cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de 
Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud - Muntenia, în calitate de 
Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014 - 2020. 

 
Proiectul este finanțat prin Regio - Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 8 - 

Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiție 8.1 - 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. 

 
Obiectivul general al proiectului: Creșterea calității serviciilor medicale oferite de Spitalul 

Județean de Urgență Giurgiu și a gradului de accesibilitate a populației deservite la standardele impuse de 
normele europene specifice.  

 
Obiectivele specifice ale proiectului: 
1. Consolidarea calității și eficacității serviciilor furnizate prin dotarea cu echipamente performante 

a Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență Giurgiu; 
2. Diminuarea duratei de spitalizare a pacienților internați care nu necesită îngrijire medicală 

permanentă prin dotarea Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență Giurgiu cu aparatură 
performantă; 

3. Scaderea timpului de diagnosticare și tratament, precum și prevenție/depistare precoce a 
bolilor prin dotarea Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență Giurgiu; 

4. Modernizarea infrastructurii pentru îmbunătățirea accesului fizic pentru persoanele cu 
dizabilități; 

5. Scăderea consumurilor energetice și creșterea performanței energetice a clădirii; 
6. Execuția lucrărilor de reabilitare, modernizare și extindere ambulatoriu. 
 
Valoarea totala a proiectului: 10.695.225,38 lei. 
Valoarea nerambursabilă: 10.481.320,89 lei.  
 
Durata de implementare este de 50 de luni în perioada: 01.07.2018 - 31.08.2022 (cuprinde și 

perioada activităților desfășurate înainte de semnarea contractului). 
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