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Conținutul  acestui  materia l  nu reprezintă  în mod obl igatoriu pozi ția  oficia lă  a  Uniuni i  Europene sau a  Guvernului  României  
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UAT-Județul Vaslui demarează un nou proiect cu finanțare europeană, 

„Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Vaslui“, 
în parteneriat cu Spitalul Județean de Urgență Vaslui 

 
UAT-Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui, a semnat pe 19 iulie 2019, la sediul Agenției pentru 

Dezvoltare Regională Nord-Est, contractul de finanțare pentru proiectul „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului 
Județean de Urgență Vaslui“, Cod SMIS 125305, proiect depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, 
Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea 8.1 – Investiții în infrastructurile  sanitare și 
sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește stare a 
de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de rec reere, 
precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Operațiunea A - Ambulatorii. 

Proiectul va fi implementat de Județul Vaslui (în calitate de lider), în parteneriat cu Spitalul Județean de 
Urgență Vaslui. Perioada de implementare a proiectului este de 41 luni, începând cu data de 01.06.2018 până la data de 
31.10.2021. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea accesibilității serviciilor de sănătate în regim 
ambulatoriu pentru cetățenii județului Vaslui prin dezvoltarea capacității de diagnostic și tratament a Ambulatoriului 
Integrat al Spitalului Județean de Urgență Vaslui.  

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă dotarea a 23 de cabinete medicale din structura Ambulatoriului 
Integrat al Spitalului Județean de Urgență Vaslui cu un număr de 197 echipamente medicale pe parcursul a 27 luni.  

Valoarea totală a proiectului este de 10.360.254,16 lei, din care 10.153.049,07 lei este asistenţa financiară 
nerambursabilă (7.252.177,91 lei contribuția Uniunii Europene din FEDR și 2.900.871,16 lei finanțare de la bugetul de 
stat) și 207.205,09 lei este cofinanțarea din partea beneficiarului (UAT-Județul Vaslui-2.785,01 lei și Spitalul Județean de 
Urgență Vaslui - 204.420,08 lei). 

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de: 
• Populația deservită de către Spitalul Județean de Urgență Vaslui care va beneficia de servicii medicale la o 

calitate ridicată în cadrul ambulatoriului Spitalului Județean Vaslui, însemnând un număr de aproximativ 200.000 
locuitori din județul Vaslui, conform datelor comunicate și în raportul de activitate pe anul 2017;  

• Angajații Spitalului Județean Vaslui care își desfășoară activitatea în ambulatoriu, însemnând 112 persoane, 
dintre care 51 medici, 52 asistenți medicali, 4 persoane la departamentul Registratură și Statistică și 5 persoane din 
personal auxiliar; 

• Instituții publice responsabile în domeniul sănătății publice: Consiliul Județean Vaslui, Ministerul Sănătății, 
Direcția de Sănătate Publică Vaslui. 

Rezultatele aşteptate sunt: 
• Echipamente medicale achiziționate – 197 bucăți; 
• Unități medicale dotate (pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii) – 1 unitate; 
• Beneficiari de infrastructură dotată – 67.053 persoane.  
 
Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Vaslui, Str. Ştefan cel Mare, 

nr.79, Telefon: 0235/361.096; Fax: 0235/361.090, E-mail: consiliu@cjvs.eu, Website: www.cjvs.eu. Persoana de contact: 
Rotaru Ramona-Camelia, Manager Proiect. 
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