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“Reabilitarea, extinderea, modernizarea si echiparea ambulatoriululi Integrat al spitalului
Orasenesc Bumbesti Jiu”
UAT BUMBEŞTI-JIU în calitate de Beneficiar, a încheiat contractul de finantare cu Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Administratiei Publice – Autoritate de Management prin Agentia pentru Dezvoltare Regionala
Sud-Vest Oltenia – Organism intermediar, pentru implementarea Proiectului COD SMIS 17022 cu titlul
“Reabilitarea, extinderea, modernizarea si echiparea ambulatoriululi 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.
Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de asistenta
medicala si ridicarea acestora la standarde europene in cadrul ambulatoriului Spitalului orăşenesc Bumbeşti
Jiu, cu impact direct asupra calităţii serviciilor medicale oferite de către acestea si asigurarea unui acces
egal al cetăţenilor la serviciile de sănătate.
Grup ţintă / Beneficiari direcţi:
-Pacienţii Ambulatoriului Spitalului Orăşenesc Bumbeşti Jiu
-Personal medical si auxiliar al ambulatoriului
Beneficiari indirecţi:
-Comunitatea locala Bumbeşti Jiu;
-Consiliul Local Bumbeşti Jiu in calitate de proprietar al infrastructurii reabilitate si amenajate;
-Unităţile deconcentrate implicate si interesate de îmbunătăţirea serviciilor medicale si de îngrijire in judeţ –
Autoritatea de Sănătate Publica, Casa de Asigurări de Sănătate a judeţului Gorj, Casa Judeţeană de Pensii;
-specialisti implicati si interesati de dezvoltarea si gestionarea infrastructurii sociale din judeţ;
-alţi actori sociali implicaţi in dezvoltarea comunitara si reformarea sistemului (medici, farmacişti etc.);
-membrii echipei de implementare a proiectului, care vor dobândi noi competente in implementarea de
proiecte finanţate prin fonduri structurale.
Valoarea totală eligibilă a Proiectului este de 3.899.579,00 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din
FEDR este de 3.314.642,15 lei , iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 506.945,27
lei.
Perioada de implementare a proiectului este de 10 luni. Locul de implementare al proiectului este în judeţul
Gorj, Oraşul Bumbeşti-Jiu, Str. Zorilor , Nr. 2.
Persoană de contact : BOBARU CONSTANTIN
Date de contact:
Adresa: Str. Paringului, nr.101, Oraşul Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj
Tel.: 0253.463.465
Fax: 0253.463.872
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a
Guvernului Romaniei.
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