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Investiții majore în domeniul sănătății finanțate în cadrul Programului Operațional 

Regional 2014-2020 în regiunea Sud-Vest Oltenia 

 

Situația implementării POR 2014-2020 în regiunea Sud-Vest Oltenia  

Fondurile europene alocate prin POR 2014-2020 au ajuns atât la municipiile reşedinţă de 

județ, cât şi la oraşele mai mici din fiecare judeţ al regiunii, precum şi la comune şi sate. Astfel, grație 

eforturilor depuse de către ADR Sud-Vest Oltenia, toate cele cinci județe ale regiunii Sud-Vest Oltenia 

se vor bucura, printre altele, de investiții în infrastructura urbană, rutieră, socială, de sănătate, sau 

educațională. 

 

• Construirea Spitalului Regional de Urgență Craiova:  

 

Contractul pentru construirea Spitalului Regional de Urgență Craiova, semnat în data de 30 

aprilie 2020, are o valoare totală de 2.847.124.805,37 de lei, reprezentând aproximativ 591 de 

milioane de euro.  

Semnarea acestui contract de finanțare 

reprezintă o încununare a eforturilor constante 

depuse de ADR Sud-Vest Oltenia, împreună cu 

Consiliul Județean Dolj, Universitatea de 

Medicină și Farmacie din Craiova, Primăria 

Craiova și Direcția de Sănătate Publică Dolj, 

pentru construirea și dotarea unui spital 

regional în Cetatea Banilor. 

Această investiție majoră va reprezenta, 

pentru întreaga populație a regiunii Sud-Vest 

Oltenia, posibilitatea de a beneficia de servicii 

medicale integrate, de înaltă calitate. 

  Proiectul va cuprinde un complex de construcții cu 7 nivele, pe o suprafață totală construită 

de aproximativ 165 de mii de metri pătrați. Spitalul va fi dotat cu heliport și cu 1.195 de locuri de 

parcare. 

  Spitalul Regional de Urgență Craiova va avea un număr total de 807 paturi, 19 săli de operație 

și va fi construit în jurul unui concept organizațional de specialități medicale grupate în 7 centre, 

printre care și un centru de tratament pentru bolnavii de cancer, destinat pacienților din regiunea 

Sud-Vest, cu toate dotările necesare, dar și un centru combinat pentru mamă și copil, cu 100 de 

paturi pentru adulți și copii, amenajat într-o clădire cu intrare separată. 



                                            
 

 

  În actuala perioadă de finanțare, va fi realizată documentația tehnico-economică necesară 

realizării investiției. 

  Construirea Spitalului Regional va beneficia de finanțare în perioada de programare 2021-

2027. 
 

POR 2014-2020 în cifre, la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia 
 

Infrastructura de sănătate: 
 

Ambulatorii 16 

Spitale regionale 1 

UPU 5 

Ambulanțe 162 

Centre de îngrijire pentru persoane vârstnice 11 
 
 

POR 2014 – 2020: PROIECTE DOMENIUL MEDICAL 
Situatie la data de 10/7/2020 

 

32 JUDETUL DOLJ 636,866,482.50 

9 JUDETUL OLT 24,039,775.33 

17 JUDETUL GORJ 29,827,354.14 

10 JUDETUL MEHEDINȚI 26,762,656.67 

21 JUDETUL VÂLCEA 20,185,435.74 

89 TOTAL POR 2014 - 2020 737,681,704.38 euro 
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