
   
Comunicat de presa 

Lansare proiect: 

„Dotarea cu echipamente medicale a ambulatoriului integrat al  SCJU Craiova” 
 
Ministerul Sănătății, in calitate de Coordonator de investitii pentru Planul National de Redresare si Rezilienta, Componenta 12 – 
Sănătate, Investitia I.1. – Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică: I1.3. Unități de asistență medicală 
ambulatorie si Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova, in calitate de Beneficiar, au semnat contractul de finantare nr. 
44/13.03.2023, pentru proiectul „Dotarea cu echipamente medicale a ambulatoriului integrat al  SCJU Craiova”. 
Obiectivul general al proiectului: Cresterea accesibilitatii si calitatii serviciilor de sanatate furnizate în cabinetele de specialitate din 
cadrul Ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova.  Astfel in vederea realizării obiectivului general SCJU 
Craiova doreşte lărgirea gamei serviciilor medicale şi ridicarea nivelului calitativ al acestora prin dotarea ambulatoriului integrat. 
Valoarea totala a proiectului: 15.688.616,17 lei 
Valoarea maxima a finantarii nerambursabile: 15.688.616,17 lei, din care: 

- Valoarea eligibila din PNRR: 13.183.711,07 lei 
- Valoarea TVA aferenta cheltuielilor eligibile din PNRR: 2.504.905,10 lei 

Rezultatele urmarite prin implementarea proiectului sunt urmatoarele: 
Cabinetele medicale din cadrul ambulatoriului integrat care vor fi dotate: 

1. Cabinetul de gastroenterologie existent si  cabinetul de gastroenterologie pediatrica propus 
2. Cabinet de obstretica ginecologie 
3. Cabinete de oftalmologie si oftalmologie copii 
4. Cabinete ORL: ORL Adulti, Audiometrie si Foniatrie 
5. Cabinete medicale cardiologie existent si Cabinet medical Cardiologie pediatrica si Cabinet Cardiologie interventionala 

propuse 
6. Punct de lucru din ambulatoriu integrat al Laboratorului de Radiologie si imagistica medicala 
7. Cabinet medical dermatovenerologie  
8. Cabinet medical oncologie pediatrica  
9. Cabinet reumatologie 
10. Cabinet medicina interna 
11. Cabinet de chirurgie orala si maxilo-faciala  
12. Cabinet de chirurgie generala  
13. Cabinet de nefrologie si nefrologie pediatrica 

Dotare specialități paraclinice:  
- Investigații cu radiații ionizante: Dotarea punctului de lucru din ambulatoriu integrat al Laboratorului de Radiologie si imagistica 
medicala cu aparat de radiologie - Generatorul de raze X de inalta tensiune si inalta frecventa si tehnologia de pulsare continua digitala 
cu o precizie ridicata asigura o imagine excelenta si o doza incasata foarte mica. 
- Investigații neiradiante: Dotarea punctului de lucru din ambulatoriu integrat al Laboratorului de Radiologie si imagistica medicala cu 
ecograf 
Extindere cu 5 specialitati clinice: 
1. Gastroenterologie pediatrică 
2. Oncologie pediatrică 
3. Cardiologie interventionala 
4. Cardiologie pediatrica 
5. Nefrologie pediatrica  
Perioada de implementare: 21 luni, incepand cu data de 13.03.2023 
Data estimata pentru finalizarea proiectului: Decembrie 2024 
Cod proiect:  44 
Apel de proiecte gestionat de Ministerul Sanatatii finantat din fonduri europene prin Planul National de Redresare si Rezilienta al 
Romaniei si din fonduri nationale. 

 
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” 

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