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Spitalul Județean de Urgență Zalău reabilitat prin POR

Marţi, 28.12.2010, preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj, domnul TIBERIU MARC, a semnat contractul
de finanţare pentru proiectul „Reabilitarea corpurilor A şi B ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău”.

Alături  de  Consiliul  Judeţean Sălaj  ceilalţi  semnatari  ai  contractului  de finanţare sunt:  Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin doamna Ministru ELENA GABRIELA UDREA şi Agenţia de Dezvoltare
Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar, prin domnul director CLAUDIU COŞIER.

Sursele de finanţare sunt: Fondul European de Dezvoltare Regională (85%), Bugetul de stat (13%) şi
contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Sălaj (2%).

Valoarea totală a proiectului este de 42.752.041,84 lei, din care contribuţia Consiliului Judeţean Sălaj
este de 699.353,30 lei. 

Obiectivul  proiectului  este  îmbunătăţirea  calităţii  serviciilor  medicale  oferite  în  cadrul  Spitalului
Judeţean  de  Urgenţă  Zalău,  prin  reabilitarea  corpurilor  A  şi  B  ale  acestuia,  având  ca  scop  alinierea
construcţiei la standardele de calitate europene.

Datorită contractului semnat astăzi, al  8-lea semnat de judeţul Sălaj, Consiliul Judeţean Sălaj, prin
Direcţia Managementul Proiectelor şi Dezvoltare Regională, reuşeşte să realizeze, într-un an marcat profund
de criza economică, reabilitarea celei mai mari şi mai importante unităţi medicale din judeţul Sălaj, care
asigură asistenţa medicală de urgenţă şi de specialitate atât pentru locuitorii  din municipiul Zalău, cât şi
pentru populaţia din celelalte localităţi ale judeţului Sălaj.  

Cele  mai  semnificative  lucrări  prevăzute  a  fi  realizate  sunt:  reabilitarea  faţadei  şi  acoperişului,
refacerea finisajelor interioare, înlocuirea tâmplăriei, refacerea instalaţiilor electrice, sanitare, de încălzire,
de alimentare cu gaz şi de ventilaţie, înlocuirea celor 5 lifturi, dotarea cu echipamente medicale specifice. 

Acţiunile  propuse, de reabilitare a corpurilor  A şi B, vor asigura pe termen lung o îmbunătăţire a
condiţiilor de primire, diagnosticare şi tratament a bolnavilor care se vor adresa instituţiei pentru servicii
medicale. De asemenea, atingerea tuturor obiectivelor specifice contribuie la asigurarea standardelor legale
şi de calitate de nivel european, având ca rezultat indus diminuarea numărului bolnavilor care în prezent sunt
redirecţionaţi spre alte spitale din centrele regionale. 

Avem convingerea  că  acest  nou  proiect,  împreună  cu  toate  celelalte  aflate  în  implementare,  va
contribui semnificativ la  atenuarea efectelor crizei economice şi  reînscrierea economiei judeţului pe un
trend ascendent, de dezvoltare astfel încât, populaţia Sălajului să poată beneficia de condiţii de viaţă mai
bune decât în aceşti ultimi 2 ani, aşa cum de altfel o merită. 

Date de contact:
Consiliul Judeţean Sălaj
Direcţia Managementul Proiectelor, 
Relaţii Externe şi Dezvoltare Regională
e-mail: integrarecjsj@yahoo.com; 
zoe@cjsj.ro; inteur@cjsj.ro;
tel: +40 (0)260 61 41 20; fax: +40 (0)260 66 10 97

Date de contact:
Lacrima Andreica
expert relatii cu comunitatile si parteneriate
Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest
Biroul de Comunicare Publica si Cooperare Internationala
tel: 0264/431550, fax: 0264/439222
mobil: 0758 777043
adrnv@mail.dntcj.ro, comunicare@nord-vest.ro

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”
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