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PROIECT: „REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI JUEŢEAN DE URGENŢĂ TÂRGU-JIU” 

Consiliul Judeţean Gorj a obţinut finanţare pentru proiectul „REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI JUEŢEAN DE URGENŢĂ 
TÂRGU-JIU”,  în data de 23.02.2011 fiind  semnat contractul de finanţare către Autoritatea de Management, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. 

Proiectul „REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI JUEŢEAN DE URGENŢĂ TÂRGU-JIU”, a fost depus în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - Îmbunătăţirea  infrastructurii sociale, în data de 10.08.2009, Axa  Prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii 
sociale, Domeniul major de intervenţie 3.1 - Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate, în data de 10.08.2009. 

Bugetul total este de 19.454.812,64 lei, din care finanţarea nerambursabilă din partea Uniunii Europene şi a Guvernului României – Prin Intermediul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului - este în sumă de 15.272.004,44 lei, contribuţia  beneficiarului de 418.993,56 lei iar TVA-ul aferent investiţiei 
este de 3.763.814,64 lei.  

Proiectul are drept obiectiv general îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală şi ridicarea acestora la standarde europene în cadrul 
ambulatoriului Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, cu impact direct asupra calităţii serviciilor medicale oferite de către acestea şi asigurarea unui acces 
egal al cetăţenilor la serviciile de sănătate.  

Durata de implementare a proiectului este de 24 luni de la data semnării contractului de finanţare cu autoritatea de management. 
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Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi  www.fonduri-ue.ro 
 

 

 

 

 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
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