
 

 

 

 

 

ANUNŢ DE FINALIZARE PROIECT – “Spitalul Județean de Urgența „Sfântul Ioan cel Nou” 
Suceava – Centru de excelență pentru instruirea personalului medical implicat în 

implementarea programelor prioritare de sănătate în context transnațional inovativ”, cod 

SMIS POCU/91/4/8/109080.  

 

Pe 15 mai 2022 s-a finalizat implementarea proiectului “Spitalul Județean de Urgența „Sfântul Ioan 

cel Nou” Suceava – Centru de excelență pentru instruirea personalului medical implicat în 

implementarea programelor prioritare de sănătate în context transnațional inovativ”, cod SMIS 

109080, cofinanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, Axa prioritară 4. Incluziunea 

socială și combaterea sărăciei, Obiectiv specific 4.8 Îmbunătățirea nivelului de competențe al 

profesioniștilor din sectorul medical; 

Obiectiv General : Imbunatatirea nivelului de competente pentru un numar de 900 de profesionisti 

implicati in domeniile prioritare de sanatate, pentru a asigura cresterea accesului la servicii accesibile, 

durabile si de inalta calitate in domeniul asistentei medicale. Din grupul tinta au facut parte 810 de 

profesionisti implicati in domeniile prioritare de sanatate din regiunile mai putin dezvoltate din 

Romania, cu precadere din Regiunea Nord-Est si 90 de profesionisti implicati in domeniile prioritare 

de sanatate din Regiunea Bucuresti-Ilfov; 

Proiectul a avut ca perioadă de desfășurare intervalul cuprins între 15.02.2018 – 15.05.2022 și a fost 

implementat împreună cu partenerul transnațional Consorzio Italiano per la Ricerca in Medicina din 

Italia. 

Obiectivul specific al proiectului a constat în imbunatatirea nivelului de competente al personalului 

implicat in domeniile prioritare de sanatate. 

Beneficiar: Ministerul Fondurilor Europene 

Rezultate atinse în perioada de referință: 

• 780 de persoane au beneficiat de cursuri de formare. 

• 80 de persoane au beneficiat de cursuri de formare online. 

Valoarea totală a proiectului a fost de 10,913,902.03 lei, iar valoarea cofinanțării UE a fost de 

9,215,190.15 lei. 
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Date de contact beneficiar:  

Adresa: B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 21, Suceava 

Fax: 0230520412 

Tel: 0230222098 

E-mail: statistica@spjsv.ro 

Web: spitaluljudeteansuceava.ro 

 

 

“Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional 

Capital Uman 2014-2020” 
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