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„Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat 
Spitalului Județean de Urgență Buzău”

        Parteneriatul  dintre  Unitatea  Administra�v  –  Teritorială  Județul  Buzău  și  Spitalul  Județean de Urgență Buzău, 
condus  și  reprezentat de  UAT  Județul Buzău, este beneficiar  al  finanțării pentru proiectul „Dotarea Ambulatoriului de 
Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău”, cod  SMIS 126730.  
        Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - ”Dezvoltarea  infrastructurii
sanitare  și  sociale”,  Prioritatea  de   inves�ții  8.1  –  Inves�ții   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 ins�tuționale la serviciile prestate de comunități, Obiec�vul specific 8.1,  Operațiunea A – Ambulatorii.
        Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020:  Ministerul  Dezvoltării  Regionale 
și Administrației Publice.
        Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est.
        
        

sud-est

        Valoarea  totală  a proiectului este de 10.696.171,46 lei , din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR (70%) - 
7.487.320,11 lei,  valoarea  eligibilă  nerambursabilă  din  bugetul  național  (28%)  - 2.994.927,92 lei, valoarea cofinanțării 
eligibile a beneficiarului (2%) – 213.923,43 lei, valoarea neeligibilă 0,00 lei.

        Rezultate așteptate: 
- 1  unitate  medicală  (Ambulatoriul  de  Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău) dotată corespunzător 
pentru acordarea de servicii medicale ambulatorii;
- număr  de  pacienți consultați/tratați/inves�gați în  Ambulatoriul  de Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență 
Buzău crescut cu minimum 3% față de perioada anterioară implementării proiectului.         
        Perioada  de  implementare  a  proiectului este de 32 luni, respec�v între data de 17 octombrie 2018 și 31 mai 2021.
        Informații  suplimentare se pot  obține la sediul Consiliului  Județean  Buzău, manager  de  proiect  –  doamna Liliana 
Nicolae, telefon  0238/414 112, int 203 și fax 0238/716 848.
       
       

        Obiec�vul  general  al proiectului îl reprezintă creșterea  accesibilității  și  calității serviciilor de sănătate  furnizate  în 
cabinetele de specialitate   din   cadrul   Ambulatoriului  de  Specialitate  Integrat  Spitalului  Județean  de  Urgență  Buzău,  
prin  dotarea corespunzătoare a ambulatoriului.  
        Obiec�vele specifice ale proiectului: 
- Dotarea  cu  aparatură  medicală  a  Ambulatoriului  de  Specialitate Integrat Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, într-o 
perioadă de 24 de luni,  pentru a facilita stabilirea unui diagnos�c precis și rapid și a unui tratament adecvat;
- Accesibilizarea  ofertei  de  servicii  de  asistență  în  cadrul Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Judeţean de 
Urgenţă  Buzău  prin  creșterea  numărului  de pacienți consultați/tratați/inves�gați cu cel puțin 3% în urma implementării 
proiectului. 
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