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Comunicat de  presă 

 

 

Ambulatoriul Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș primește fonduri nerambursabile prin  

Regio – Programul Operațional Regional 
 

 

Astăzi, 2 septembrie 2013, a avut loc în Aula 1 Decembrie 1918 a Primăriei Municipiului Caransebeș semnarea 

contractului de finanţare pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea activităților de ambulatoriu 

în specialitatea radiologie-imagistică medicală și TBC din Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș, jud. Caraș-

Severin”. Proiectul, al cărui beneficiar este Consiliul Local al Municipiului Caransebeș, va primi finanţare prin Regio 

– Programul Operaţional Regional în cadrul axei prioritare 3 „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, domeniul 

major de intervenţie 3.1 „Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”.  

 

Semnarea contractului de finanţare a avut loc în prezenţa domnului Ion Marcel VELA – Primar al Municipiului 

Caransebeș şi a domnului Sorin MAXIM – Director general al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest – 

Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional în Regiunea Vest. 

*** 

 

Proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea activităților de ambulatoriu în specialitatea radiologie-

imagistică medicală și TBC din Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș, jud. Caraș-Severin” vizează 

îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală din Caransebeş şi localităţile limitrofe în 

vederea creșterii calităţii vieţii locuitorilor municipiului Caransebeș, ai judeţului Caraș-Severin, precum și ai întregii 

Regiuni Vest. 

 

În cadrul proiectului se vor face lucrări de reabilitare ale clădirii și ale spaţiilor interioare și se vor achiziţiona 

echipamente medicale de specialitate performante. Astfel, implementarea proiectului va determina scăderea 
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numărului de pacienţi redirecţionaţi din cauza lipsei dotărilor necesare cu 72% și scăderea timpului necesar pentru 

diagnosticare și tratament cu 85%. 

 

Ca urmare a implementării proiectui, ambulatoriul cu specialitatea radiologie-imagistică medicală și TBC din 

Spitalul Municipal de Urgenţă Caransebeș va dispune de 6 noi tipuri de servicii medicale, 13 noi echipamente 

medicale performante (angiograf multifuncţional, mamograf digital, aparat radiologie dentară panoramică, aparat 

radiologie dentară retroalveolara, aparat developare clasică automat, imprimantă profesională pe film diagnostic, 

C-arm mobil, aparat grafie digitală dispensar TBC, aparat grafie digitală în urgenţă, sistem printare pe hârtie, staţie 

pacs de mare capacitate, detector digital pentru aparat roentgen clasic, aparat rezonanţă magnetică nucleară) și o 

suprafață reabilitată/modernizată de 722,9 mp. 

 

Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 20 milioane lei (4,61 milioane euro), dintre care aproximativ 16 

milioane lei (4,64 milioane euro) (la cursul inforeuro 4,3438 RON/Euro) reprezintă finanțarea nerambursabilă.  

Proiectul va fi implementat pe parcursul a 12 de luni. 

*** 

 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi: persoană de contact – doamna Miruna 

VITCU, Director al Direcţiei Resurse Umane și Comunicare din cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, 

tel./fax 0256 – 491981/491923, e-mail miruna.vitcu@adrvest.ro. 
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