
   

  

 

 
 

Extinderea Unităţii de Primire Urgenţe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgenţă Arad, 

etapa a II-a 
 

În data de 15.04.2019 s-a semnat contractul de finanțare între Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 

2014-2020 / Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest, în calitate de Organism Intermediar și 

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Arad pentru proiectul: “Extinderea Unității de Primire 

Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, etapa a II-a” - cod SMIS 120946, 

finanţat de Uniunea Europeană prin Regio - Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8 

„Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și 

local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin 

îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile 

instituționale la serviciile prestate de comunități”, Prioritatea de investiții 8.2B ”Unități de Primiri 

Urgențe”. 
 

Scopul proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea infrastructurii şi creșterea eficienței asistenței medicale de 

urgență.  
 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt eficientizarea serviciilor medicale prin construirea unui corp de 

clădire de 501 mp și dotarea cu echipamente conform standardelor europene. 
 

Prin proiect, Unitatea de Primiri Urgențe va fi extinsă cu spaţii şi echipamente dedicate investigaţiilor 

imagistice, fiind înființat un compartiment care va asigura diagnosticarea promptă şi la orice oră a 

pacienţilor care se prezintă cu urgenţe şi va degreva Laboratorul de Radiologie şi Imagistică Medicală al 

Spitalului de afluxul de pacienţi proveniţi de la UPU, laborator care în acest moment este suprasolicitat. 
 

Rezultatele proiectului: Vor fi achiziționate un aparat radiologic, un computer tomograf şi un ecograf care 

vor fi deservite de personal calificat în domeniu.  
 

Durata proiectului conform contractului de finanțare: între 17.11.2017 și 30.10.2021 
 

Data de începere: 15 aprilie 2019 

 

Valoarea totală a proiectului este 6.770.408,44 lei, din care: contribuția UE (70%) este 4.739.285,90 lei, 

iar contribuţia națională (28%) este 1.895.714,29 lei. 
 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm sa 

vizitați www.fonduri-ue.ro, precum și site-ul web al Regio-Programului Operațional Regional 2014-2020, 

www.inforegio.ro/ http://www.inforegio.ro/en/ și pagina de Facebook a programului 

https://www.facebook.com/inforegio.ro/. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European 

de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 

 
 

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului 

României 

Consiliul Județean Arad 
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