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„Ex�nderea și dotarea Unității de primiri urgențe
 a Spitalului Județean de Urgență Buzău”

        Unitatea  Administra�v  –  Teritorială  Județul  Buzău  este  beneficiar  al fondurilor nerambursabile pentru
implementarea proiectului "Ex�nderea și dotarea Unității de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență
Buzău”, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Cod SMIS 119587. 
        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, Obiec�vul  Specific 8.2  -  Îmbunătățirea 
calității și a eficienței îngrijirii spitaliceș� de urgență, Operațiunea B - Unități de primiri urgențe.
        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.
        Valoarea totală a proiectului  este  de  16.476.295,49 lei,  din  care:  valoarea  eligibilă  nerambursabilă  din
FEDR ( 70% )  4.785.899,33 lei,  valoarea  eligibilă  nerambursabilă  din  bugetul  național (28%) 1.914.359,72 lei, 
valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului (2%) 136.739,99 lei, valoarea neeligibilă 9.639.296,45 lei – inclusiv 
TVA.
        Obiec�vul  general  al  proiectului  îl  reprezintă îmbunătățirea calității și a  eficienței îngrijirii spitaliceș� de 
urgență.
        Obiec�vul  specific  al  proiectului îl reprezintă ex�nderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului
 Județean de Urgență Buzău într-o perioadă de 41 de luni de la semnarea contractului de finanțare.
        Rezultate așteptate:  - 1 unitate de primiri urgențe ex�nsă și dotată.
        Ex�nderea  Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean  de  Urgență Buzău presupune construirea unui 
alt corp de clădire, subsol și parter, paralel  cu actualul imobil, cele două  imobile  urmând să fie legate printr-un 
culoar, și care  va  ex�nde  suprafața totală a Unității  de Primiri Urgențe la peste 1.000 de metri pătrați la parter 
și aproape 1.000  de  metri pătrați  la  subsol  unde va  fi  amenajată  și  o  parcare de 800 de metri pătrați. Noua 
clădire  va  fi  dotată  cu  aparatură  medicală  de  ul�mă generație și va putea trata mai mulți pacienți, reducând
�mpii de așteptare.
        Perioada  de  implementare  a  proiectului  este  de  83  luni,  respec�v  între  data  de 1 decembrie 2015 și 
31 octombrie 2022.
        Informații  suplimentare  se  pot  obține la sediul Consiliului Județean Buzău, manager de proiect – doamna 
Pătrățanu Valerica, telefon  0238/414 112, fax 0238/725 507.
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