ANUNŢ DE PRESĂ
Piteşti, 21 mai 2019
Demararea activităților proiectului cu titlul : “EXTINDERE ȘI DOTARE SPAȚII URGENȚĂ ȘI AMENAJĂRI
INCINTĂ SPITAL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI”

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Argeș anunță începerea activităților proiectului
„EXTINDERE ȘI DOTARE SPAȚII URGENȚĂ ȘI AMENAJĂRI INCINTĂ SPITAL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ
PITEȘTI”, cod SMIS 119306.
Contractul de finanțare nr. 4135, aferent proiectului mai sus menționat a fost semnat în data de
08.04.2019. Proiectul va fi implementat prin intermediul finanțării nerambursabile acordate în cadrul
Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi
sociale - Prioritatea de investiții 8.1 - Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la
dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de
sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și
de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități,
Obiectivul Specific 8.2 - Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea
B – Unități de primiri urgențe .
Locul de implementare: municipiul Piteşti, judeţul Argeş.
Obiectivul general constă în îmbunătățirea calității și eficienței îngrijirii spitalicești de urgență din
cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti, în vederea asigurării distribuției teritoriale echilibrate a
serviciilor medicale de urgență prin preluarea pacienților de la nivel local, care nu pot fi tratați în sistem
ambulatoriu.
Obiectivul specific: Extinderea, dotarea şi amenajarea Unităţii de Primiri Urgenţe a Spitalului
Judeţean de Urgenţă Piteşti, judeţul Argeş.
În cadrul proiectului se vor realiza următoarele lucrări: extinderea spațiilor medicale la nivelul
demisolului prin realizarea unui spațiu de resuscitare cu două paturi, spațiu de evaluare și tratament
imediat cu 13 paturi, grupuri sanitare organizate pe sexe pentru personal, o zonă de imagistică dotată cu
un aparat Computer Tomograf și echipament Roentgen pentru radiografii. La nivelul parterului se
propun spații destinate personalului medical astfel: o sală de întâlniri colective, birou medic șef UPU,
birou asistent șef UPU, cameră de odihnă, cameră de gardă, vestiare și grupuri sanitare organizate pe
sexe și un spațiu tehnic. De asemenea, se va amenaja incinta spitalului din partea sudică a acestuia.
Pentru a se crea condițiile adecvate activităților ce se vor desfășura în extinderea spațiilor de servicii
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medicale U.P.U. se propun următoarele funcțiuni: o cameră de evaluare și tratament imediat, o cameră
resuscitare pacienți critici, o cameră AR, o cameră tehnică radiații, o cameră CT, o cameră tehnică CT, o
cameră comandă, o sală întâlniri colective, o cameră de gardă, o cameră odihnă, un birou medic șef
UPU, un birou asistent șef UPU, camere de schimb (pe sexe, pentru pacienții care vor utiliza camerele
cu aparatura pentru imagistică medicală), hol de distribuție în spațiile de imagistică (camera AR și
camera CT) a pacienților aduși cu targa de ambulanță, o cameră de serviciu, spațiu protejat pentru o
ambulanță, sală întâlniri colective, cameră de gardă, cameră odihnă, un vestiar și dușuri pentru medici,
vestiare și dușuri pentru personal, cameră de serviciu, casă scară, spații pentru circulații, spatii tehnice.
Clădirea va fi prevăzută cu instalații de încălzire, instalații sanitare şi instalaţii electrice, instalații
de curenți slabi, detecție și semnalizare incendiu, instalații de oxigen și hidranți interiori și exteriori
conform cerințelor stabilite de legile și normativele în vigoare, specifice programului arhitectural.
Valoarea totală a contractului de finanţare este de 10.422.816,26 lei, din care 6.699.753,84 lei
reprezintă valoarea totală nerambursabilă solicitată iar 3,723,062.42 lei este contribuţia beneficiarului.
Perioada de implementare a proiectului este cuprinsă între 01.11.2017-22.04.2022.
Pentru detalii suplimentare vă puteți adresa doamnei Negrilescu Raluca, responsabil informare și
diseminare, tel 0248/223934, e-mail raluca.negrilescu@cjarges.ro.
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