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REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI 
MUNICIPAL CARACAL 

Cod SMIS 126913 
 
 

Unitatea Administrativ Teritorială a MUNICIPIULUI CARACAL, în calitate de beneficiar, anunţă lansarea 
proiectului “REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE DIN CADRUL 
SPITALULUI MUNICIPAL CARACAL” – Cod SMIS 126913 – finanţare Programul Operaţional Regional 2014 – 
2020, Axei prioritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Priorității de investiții 8.1 – „Investiții 
în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând 
inegalitșțile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea 
accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la 
serviciile prestate de comunități”, ale Programul Operațional Regional 2014-2020. 

 
Proiectul se implementează în Municipiul Caracal,  timp de 51 luni, începând din data de 17.09.2018 

până la 30.11.2022. 
 
Proiectul “REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE DIN 

CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL CARACAL” – Cod SMIS 126913 – finanţare Programul Operaţional Regional 
2014 – 2020, Axei prioritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Priorității de investiții 8.1 – 
„Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, 
reducând inegalitșțile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin 
îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile 
instituționale la serviciile prestate de comunități”, ale Programul Operațional Regional 2014-2020 este 
implementat de către Unitatea Administrativ Teritorială a MUNICIPIUL CARACAL şi are o valoare totală de 
10.277.004,72 lei, din care 10.045.350,06 lei reprezintă finantare nerambursabilă. 
 

Autoritatea de Management a Programului Operațional 2014-2020 este Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei Publice , iar Organismului Intermediar este Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Sud-Vest Oltenia.  

 
Obiectivul principal al proiectului îl constituie creșterea calității serviciilor medicale și a gradului de 

accesibilitate a populației deservite la standardele impuse de normele europene. 

 

 



            

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

• Consolidarea calității și eficacității serviciilor furnizate prin dotarea cu echipamente performante a 

Ambulatoriului Spitalului Municipal Caracal; 

Descriere obiectiv 1: Prin proiect vor fi dotate 12 cabinete și 2 spații IMAGISTICĂ, RADIOLOGIE Și BIROU 

INFORMAȚII/INTERNĂRI, necesare pentru funcționarea Ambulatoriului și pentru asigurarea unor servicii 

medicale eficiente și îmbunătățite. 

 

• Scurtarea duratei de spitalizare a pacienilor internați care nu necesită îngrijire medicală permanentă 

prin dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Caracal cu aparatura performanta; 

Descriere obiectiv 2: Dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Caracal va reduce spitalizările evitabile, care 

nu au nevoie de internare, serviciile medicale derulate în ambulatoriu fiind suficiente pentru 

tratare/diagnosticare. 

 

• Scăderea timpului de diagnosticare și tratament, precum și prevenție/depistare precoce a bolilor prin 

dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Caracal; 

Descriere obiectiv 3: Având în vedere ca dotările prevăzute în cadrul proiectului sunt foarte performante 

procesele de diagnosticare și tratament vor fi mai rapide și mai eficiente, prevenind și putând depista precoce 

bolile pacienților. 

 

• Modernizarea infrastructurii pentru îmbunătățirea accesului fizic pentru persoanele cu dizabilități; 

Descriere obiectiv 4: Îmbunătățirea accesului fizic pentru persoanele cu dizabilități se va realiza prin includerea 

unei platforme de acces pentru persoanele cu dizabilități, platformă prevazută cu balustradă de protecție. La 

proiectarea și funcționarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Caracal se va tine cont de măsurile prevăzute 

de normativul pentru adaptarea construcțiilor la cerințele persoanelor cu dizabilități, indicativ C239. 

 

• Execuția lucrarilor de reabilitare/modernizare și dotare a corpului cladirii Ambulatoriului Spitalului 

Municipal Caracal; 



            

 

Descriere obiectiv 5: Acest obiectiv va fi îndeplinit prin refacerea finisajelor interioare, prin aplicarea de covor 

pvc, linoleum până la cota +1.20, placări cu faianță și gresie, vopsitorii lavabile; Înlocuirea instalațiilor electrice 

și de curenți slabi; Înlocuirea instalațiilor sanitare, termice și montarea de obiecte noi; Dotarea și utilarea 

spațiilor; Înlocuire tâmplarie interioară. 

 

Date de contact: 

Persoana de contact: Pocşoară Georgeta-Claudia, Responsabil cu activitatea de informare şi publicitate 

Tel: +4 0249 511 384/int.133/fax: +4 0249 517 516/email:claudia.pocsoara@primariacaracal.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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