
            

 

                                            

 
Comunicat de presă 

Data: Octombrie 2019 
 
 
Municipiul Calafat, în calitate de beneficiar al proiectului cu titlul „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare 
Ambulatoriul Spitalului Municipal Calafat”, cod MySMIS 124518, implementează proiectul de mai sus în baza 
contractului de finantare nr. 4346/03.06.2019. 
 
Perioada de implementare a proiectului este de 35 de luni, începand cu data de 01/06/2018 până la 30/04/2021. 
 
Valoarea totală a proiectului : 10.670.627,14 lei, din care: 

- Finanțarea nerambursabilă din FEDR: 7.469.439,01 lei 
- Finanțare nerambursabilă din bugetul național: 2.987.775,47 lei 
- Contribuție proprie beneficiar: 213.412,66 lei. 

 
Obiectivul general al proiectului/ Scopul proiectului:  
Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace 
și izolate prin realizarea investițiilor de tipul reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii 
ambulatoriilor, investiții ce vor contribui la accesul sporit la servicii de îngrijire medicală primară a persoanelor sărace 
și celor din zonele cu acces redus.  
 
Obiectivele specifice ale proiectului 
OS1: Reabilitare și modernizare clădire existentă cu scopul atingerii parametrilor optimi de confort și eficientizării 
serviciilor de sănătate 
OS2: Extindere tehnologică a clădirii ambulatoriului de specialitate cu scopul recompartimentării cabinetelor medicale 
pentru aducerea la standarde și realizarea de spații necesare implementării imagisticii medicale 
OS3: Amenajări exterioare 
OS4: Dotări medicale 
 
Rezultatele așteptate: 
1. Reabilitare și modernizare clădire existentă, cu scopul atingerii parametrilor optimi de confort și eficientizării 
serviciilor de sănătate 
În cadrul obiectului 1 de învestiție sunt propuse lucrari de finisaje interioare și lucrări pentru asigurarea mobilității și 
siguranței în exploatarea clădirii, după cum urmează: 
- Realizarea nișelor și ghenelor pentru instalații, având ca bază cadru metalic, izolație cu vată minerală și placare cu 
rigips minim RF60, la nivelul tuturor etajelor; 
- Realizarea reparațiilor locale, la nivelul elementelor care prezintă pericol de desprindere sau afectează 
funcționalitatea clădirii; 
- Iginenizarea integrală a suprafețelor interioare, prin aplicarea vopselurilor lavabile de culoare albă în două straturi, 
la nivelul tuturor etajelor; 
- Aplicarea de finisaje lavabile, într-o proporție de 30% din totalul suprafețelor interioare; 
- Refacerea integrală a pardoselilor acoperite cu tarkett, la nivelul tuturor etajelor; 
- Placarea scării interioare existente și a sasurilor cu granit de interior, la nivelul tuturor etajelor; 
- Înlocuirea integrală a balustrăziilor amplasate în casele de scări prin montarea unor balustrade din inox; 
- Adaptarea funcțiunilor în spațiile existente, în urma extinderii clădirii, pentru a realiza o organizare coerentă la 
nivelul întregii unități spitalicești și pentru a putea fi implementate corect circuitele medicale necesare 
compartimentului Ambulatoriu. 
2. Extindere tehnologică prin construire corp nou aferent Ambulatoriului de specialitate, cu scopul relocării cabinetelor 
medicale pentru aducerea la standarde și realizarea de spații necesare implementării imagisticii medicale 
Având în vedere necesitatea amenajării unor spații corespunzătoare pentru noile funcțiuni propuse, prin extinderea 
ambulatoriului existent (ce îsi desfașoară activitatea în clădirea C3 din incinta Spitalului Municipal Calafat) se va 
realiza o construcție, având următorii parametri tehnici-dimensionali: 



            

 

Regim de înalțime propus: S + P + 3E; 
Funcțiuni: Cabinete de consultații, săli de tratament, săli radiologie, spații anexe; 
H.max. = +15,77 m; 
Cota teren natural = - 0,10 m; 
S.C. clădire propusă = 583,57 mp; 
S.C. desfășurată clădire propusă = 2752,55 mp; 
S. Utilă clădire propusă = 2215,22 mp; 
 
3. Amenajări exterioare 
În cadrul proiectului au fost prevăzute următoarele lucrări exterioare: 

- Amenajări peisagistice conform planșei de amenajare exterioară; 
- Realizarea de drumuri și alei de acces noi, cât și refacerea celor existente; 
- Trotuare perimetrale cu lațimea minimă de 1,2m; 
- Asigurarea colectării apelor meteorice provenite de la amplasament prin intermediul rigolelor metalice 

integrate în sistemul pietonal; 
- Realizarea drenajului la partea din spate a clădirii prin intermediul unui dren subteran având adâncimea de 1m 

și lățimea de 1m în care se va integra un tub de PVC-KG cu fante având diametrul de 200. Racordarea 
drenajului subteran se va face la rețeaua de canalizare a apelor meteorice.  

- Amenajarea unor noi suprafețe plantate, însumând cca. 160,23 mp, pentru înlocuirea spațiilor verzi acoperite 
de extinderea propusă; 

- Toaletarea arborilor și arbuștilor existenți ; 
- Jardiniere din B.A.; 
- Plantarea de arbuști decorativi. 

 
4. Dotări medicale 
Prezentul proiect vizează, pe lângă construcțiile fizice, și implementarea necesarului de dotăre medicala pentru 
desfășurarea activității Ambulatoriului, în conformitate cu cerințele medicale actuale. 
Prin proiect se vor implementa următoarele dotări medicale necesare desfășurării activității în condiți optime 
performante: Linie videoendoscopie, Holter TA, Laser dermatologic, Ecograf dermatologic de înaltă rezoluție, 
Electromiograf, Doppler transcranial, Electroencefalograf, Aspirator pentru chiuretaje, Electrocauter, Videocolposcop, 
Pediometru, Taliometru, Ecograf Doppler, Electrocardiograf, Pulsoximetru, Nebulizator, Trusă de specialitate,  
Impedantmetru, Unit ORL, Echobiometru oftalmologic, Analizor automat biochimie,  Analizor automat hematologie, Set 
pipete reglabile,  Microscop, Aparat VSH, Aparat de determinare gaze în sânge, Aparat de terapie combinată, 
electroterapie și ultrasunete, Aparat pentru terapie cu microunde, Aparat pentru terapie cu unde de șoc, 
Ecocardiograf, Defibrilator,  Bicicletă ergonomică, Negatoscop, Ecograf multidisciplinary,  Osteodensitometru DEXA, 
Computer Tomograf. 
 
 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să 

vizitaţi www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro sau pagina de Facebook a Programului Operațional Regional 2014-

2020 (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 Romaniei 
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