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R.abUltarea, Modernizarea ,1 Echlparea Ambulatorfulul de Specialitate al
Spitalului de Bolt Cronlce Smeenl
Proiectul "Reabllftarea, Modernizarea ~i Echiparea Ambulatoriului de Specialitate al
Spitalului de BoII Cronice Smeenl" este finanţat de Uniunea Europeana in cadrul
Proaramulul
Operational Realonal 2007·2013, Axa Prlorltarl 3 : '1mbunltlţ1rea
Infrutructurll
sociale",
Dom nlul
Major
dl!
Intervenţie
3.1
IIRHbllltAfu/modernlllrollochlpArolllnfrlltructuril IOrvlclilor de Ilnltlte", IIvlnd
CQdul SMIS mOD. Contfiletul d flnilnţilfQ il fQit itlmnat la dati cit 1<4.10.a010 cii dU.
UnitAteA Admlnl.trAtiv -TerltorlAII Comuni Sm"nl, Tn calitatI! do hnlfictlr, ~M1irlttemt-----1Dezvoltarit Reaionllie ,1 Turismului, Tn caUtate de Autoritate de Manaaement, ,1 cu Apnţla
pentru Dezvoltare Reglonall Sud·Est, Tn calitate de Organism Intermediar pentru Programul
Operaţional Reg!onal2oo7·2013.
Proiectul are stabilit ca obiectiv general îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor
de asistentă medicală din Comuna Smeeni, pentru asigurarea unui acces legal al cetăţenilor
la serviciile de sănătate.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
• Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatorlulul de specialitate din cadrul Spitalului
dl! BoU Cronlce Smeenl, tn vederea aslaurlrli de servici! prompte, prin imbunitliţlrea
CAJlllCltlţl1 operaţlonollt ,1 roducoroil ttmpllor de r~spun$ III soUcltllrllo plici nţllorj
• CI' Areli il 2 noi loeuf'Î do munca, dupa perlOildil de derulAre il proloctulul
I'efloilda de derulare il pfoleetulul eite aII 12 luni: 15 octombrill 2010,1<4 octombrfe
2011,
Valoarea totali a proiectului estI! de 6.132.413,91 Iei din care:
• valoarea totală ellglbHă este de 4.631.806,45 lei, din care: valoarea eUgibllă acordată prin
Fondul European de Dezvoltare Regională (finanţare nerambursabilă) de 3.937.035,48 lei
(85%), valoarea eligibilă nerambursabllă din bugetul naţional de 602.134,84 lel(13%) şi
contribuia beneficiarului la valoarea eligibilă a proiectului de 92.636,13 lei reprezentând 2%
din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, 389.842,71 lei • valoarea cheltuielilor
neellglblle şi 1.110.764,74 lei - TVA·ul aferent cheltuielilor elfglbile .

.

Pentru Informaţii supllmentaro, cei Interesaţi se pot adresa la tel. 0238/532503,
falt:.023815325t1-9, o·mall: rlllmondtvtorfciI@YilRoo.eom, J)onoono do eontact: Nilt... Nicu ·
MlnAlof proloet.
.
Continutul ocltstul material nu reprezint" In mod obligatoriu poziţia ofldol" a
UniunII Europene sau a Guvernului Romdnlel.

www.inforegio.ro
lmestIrn tn \ilftoruf tlul Proiect Sf'iKtlt fn cadrul Proaramulul aperaţfOMI Regional ,1 co-flnanţat de- Unhm~a EuropHnl prin FonQ.rl ~
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