
 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESCRIERE PROIECT 

 

 
 
Cod SMIS proiect: 127058 
 
Axa: 8. Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale  

 

Prioritate de Investiții: 8.1. Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea 

la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile 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 

 

Titlul proiectului: „DOTAREA INFRASTRUCTURII AMBULATORIULUI SPITALULUI JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI” 

 

Denumire beneficiar: U.A.T.  Județul Călărași. 

 

Loc de implementare: localitatea Călărași, județul Călărași, str. Eroilor Revoluției 22 din Decembrie 

1989, nr. 2-4, telefon 0242/314.472, fax 0242/306.832, e-mail spitaluljud.cl@gmail.com.  

 

Data de începere a proiectului: 21.01.2020. 

 

Data finalizării proiectului: 30.09.2021 

 

Valoarea totală a proiectului: 10.335.990,72 lei 

 

Suma nerambursabilă solicitată: 10.129.270,85 lei, din care: 7.235.193,54 lei – FEDR și 2.894.077,31 lei 

– Buget național  

 

Obiectivul general al proiectului: Creșterea calității serviciilor medicale și a gradului de accesibilitate a 

populației deservite la standardele impuse de normele europene.  
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Obiective specifice ale proiectului: 

➢ Consolidarea calității și eficacității serviciilor furnizate prin dotarea cu echipamente performante 

a Ambulatoriului Spitalului Județean Călărași;  

➢ Scurtarea duratei de spitalizare a pacienților internați care nu necesită îngrijire medicală 

permanentă prin dotarea Ambulatoriului Spitalului Județean Călărași cu aparatură performantă;  

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

prin dotarea Ambulatoriului Spitalului Județean Călărași;  

➢ Obținerea și implementarea sistemului de management al calității ISO 14001.  

 

Rezultate așteptate:  

➢ Unități medicale construite / reabilitate / modernizate / extinse / dotate (pentru servicii 

medicale comunitare și ambulatorii) – 1 unitate; 

➢ Beneficiari de infrastructură medicală construită / reabilitată / modernizată / extinsă / dotată 

(pentru servicii medicale) –  89.860 persoane. 

 
 
 
 
 
 
 
       Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm 

să vizitați www.fonduri-ue.ro 
 

➢ Site-ul web al Programului Operațional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro 
➢ Pagina de Facebook a programului https://www.facebook.com/inforegio.ro/ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI 

Călăraşi, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1 

Tel. 0242 311 301, Fax 0242 331 609 

e-mail: cjcalarasi@calarasi.ro 

web: www.calarasi.ro 
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