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LANSARE PROIECT ”DOTAREA CU ECHIPAMENTE ȘI APARATURĂ MEDICALĂ PERFORMANTE A UPU 

DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRAȘOV” 

Proiectul ”Dotarea cu echipamente și aparatură medicală performante a UPU din cadrul Spitalului 
Clinic Județean de Urgență Brașov”, cod MYSMIS 122508 finanțat prin Programul Operațional 
Regional 2014-2020 este implementat de către U.A.T. Județul Brașov și are o valoare totală de 
6.793.628,72 lei, din care 4.755.540,10 lei reprezintă finanțare nerambursabilă, contribuția 
Consiliului Județean Brașov fiind de 135.872,58 lei.   

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel 
regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea 
acestui proiect în Regiunea Centru.  

Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de accesibilitate a populației deservite de 
UPU a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov la serviciile medicale de urgență.  

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt: 

- populația județului Brașov deservita de UPU a Spitalului Clinic Județean de Urgenta Brașov; 

- populația din alte județe ale țării și cetățenii străini care tranzitează teritoriul județului Brașov; 

- personalul medical angajat în diagnosticarea și tratarea pacienților din cadrul secției UPU a 
Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov – 94 de persoane, dintre care 14 medici, 14 medici 
rezidenți, 56 de asistenți medicali si 10 asistenți radiologie. 

Perioada de implementare a proiectului este de 33 de luni, începând cu data de 01.11.2017 până la 
data de 30.07.2020.  

Achiziționarea echipamentelor pentru dotarea spitalului are impact la nivel județean, implementarea 
proiectului va conduce la creșterea nivelului de calitate a actului medical oferit pacienților din Spitalul 
Clinic de Urgență Brașov. 

 

 

 
 

 
Date de contact beneficiar:  
Consiliul Județean Brașov 
Adresa: B-dul Eroilor nr. 5, cam. 10, Braşov,  
cod poştal: 500007 
Tel.: 0268 410 777; Fax: 0268 475 576 
E-mail: relatii.publice.cj@judbrasov.ro 

 
www.regio-adrcentru.ro 

 
www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.  

http://www.inforegio.ro/

