
„Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova 

apartinand sectorului Sanatate, Spitalul Clinic de Boli Infectioase si 

Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova” 

 

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de 

Autoritate de Management, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest 

Oltenia, in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational 

Regional 2014-2020 si UAT Municipiul Craiova, in calitate de Beneficiar, au 

semnat Contractul de finantare nerambursabila nr. 3927/11.03.2019, pentru 

proiectul „Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul 

Craiova apartinand sectorului Sanatate, Spitalul Clinic de Boli Infectioase si 

Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova”. 

 

Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea eficientei energetice a 

cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului Sanatate, prin 

derularea de lucrari de interventie specifice, pentru imbunatatirea 

performantelor energetice a două cladiri din cadrul Spitalului Clinic de Boli 

Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova (corpul C3 -Clădire Pavilion 

contagiosi II si corpul C4 - Clădire pavilion boli infectioase I (Corp A+B+C+D)). 

 

Valoarea totala a proiectului: 20.688.226,98 lei 

Valoarea totala nerambursabila: 14.734.349,20 lei 

Valoarea totala eligibila: 15.035.050,20 lei, din care: 

- 12.779.792,67 lei finantare nerambursabila din Fondul European de 

Dezvoltare Regionala (85%); 

- 1.954.556,53 lei finantare nerambursabila din bugetul national (13%); 

- 300.701,00 lei cofinantare de la Consiliul Local al Municipiului Craiova (2%). 

Valoarea totala neeligibila (inclusiv TVA aferenta): 5.653.176,78 lei. 

 

Grupul tinta al proiectului: 

Beneficiari directi: 499 persoane angajate ale Spitalului Clinic de Boli Infectioase 

si Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova (personal medical, auxiliar, tesa, 

muncitori, deservire); pacientii tratati in spital, peste 20.000 persoane/an (ex: in 

anul 2017 – 20.503 persoane, din care femei = 10.063, copii = 4.651(varsta 0-14 

ani), persoane cu dizabilitati - aprox. 20). 

 

Beneficiari indirecti: locuitorii municipiului Craiova, ai judetului Dolj si ai 

celorlalte judete componente ale Regiunii Sud-Vest Oltenia, fiind singurul spital 

din regiune pe specialitatea de boli infectioase si pneumoftiziologie; Consiliul 

Local al Municipiului Craiova; apartinatorii pacientilor tratati in spital. 

 

Data estimata pentru finalizarea proiectului: Septembrie 2022 


