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“Reabilitarea, extinderea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului Integrat al spitalului
Orăşenesc Bumbeşti Jiu”
UAT BUMBEŞTI-JIU în calitate de Beneficiar, anunţă finalizarea proiectului COD SMIS 17022 cu
titlul “Reabilitarea, extinderea, modernizarea si echiparea ambulatoriului Integrat al spitalului
Orasenesc Bumbesti Jiu” din cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 Axa prioritare 3
„ Imbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul de intervenţie 3.1. – Reabilitarea /modernizarea/
echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul
Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice – Autoritate de Management prin Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Sud-Vest Oltenia – Organism intermediar.
Obiectivul proiectului a fost acela de îmbunătăţire a calităţii infrastructurii serviciilor de
asistenţă medicală de urgenţă din oraşul Bumbeşti Jiu, pentru asigurarea accesului cetăţenilor la servicii
de sănătate de calitate.
Principalele rezultate obţinute la finalizarea proiectului sunt:
- executarea de lucrări de reabilitare, modernizare şi echipare a ambulatoriului, respectiv lucrări
de recompartimentare, zugrăvire interioară şi exterioară, înlocuirea tâmplăriei cu tâmplărie din PVC şi
aluminiu cu geam termopan, reabilitarea termică, extinderea construcţiei existente pentru un cabinet de
neurologie şi recuperare neurologică, alăturat ambulatoriului, refacerea acoperişului clădirii, precum şi
realizarea noilor branşamente la reţelele de utilităţi; asigurarea accesibilităţii persoanelor cu handicap
prin crearea de facilităţi şi respectarea exigenţelor specifice persoanelor cu dizabilităţi;
- realizarea procedurii de achiziţie a echipamentelor medicale pentru dotarea cabinetelor ce
funcţionează în cadrul ambulatoriului: cabinetul de medicină internă, cabinetul de neurologie şi
recuperare neurologică, cabinetul de chirurgie generală, cabinetul de obstetrică şi ginecologie, cabinetul
de pediatrie, cabinetul de imagistică medicală şi laboratorul de analize. Printre echipamentele aflate pe
lista de dotari achiziţionate se regasesc urmatoarele: Trusă videoendescopie digestivă şi accesorii,
Osteodensimetru cu raze X, Spirometru, Ecograf Doppler Color cu 4D, Electroencefalograf, Cuşca
Rocher cu accesorii, Mamograf, Aparat radiologie, Analizor biochimie, Aparat automat de imunologie,
etc.
Valoarea totală a proiectului este de 4.991.430,28 lei, din care valoarea totala eligibilă este de
3.850.470,32 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 3.272.899,77 lei şi valoarea
eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 500.561,14 lei.
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Guvernului Romaniei.
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