
 

 

 
Consiliul Local al Oraşului Jimbolia anunţă demararea proiectului cu titlul   

REABILITAREA, MODERNIZAREA, ECHIPAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT DE SPECIALITATE AL SPITALULUI ORASENESC DR. 
KARL DIEL DIN JIMBOLIA 

1. Număr de referinţă – 14344 
2. Data publicării comunicatului – 20.07.2011 
3. Programul – REGIO - PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL  
4. Autoritatea de management – MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI TURISMULUI 
5. Alte informaţii – Oraşul Jimbolia este câştigătorul unui proiect finanţat de către Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 3.1, 

cu titlul Reabilitarea, modernizarea, echiparea ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului orăşenesc dr. Karl Diel din 
Jimbolia. 

Prin acest proiect se urmăreşte îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală, mai exact reabilitarea şi 
echiparea ambulatoriului (policlinicii) din Jimbolia, în scopul eficientizării serviciilor de sănătate oferite populaţiei, îmbunătăţirii calităţii şi 
ridicării acestor servicii la standardele europene, cu implicaţii pozitive asupra gradului de sănătate al populaţiei din zonă. 

  Principalele activităţi prevăzute de către proiect sunt: lucrări de intervenţii la clădirea ambulatoriului: demolări parţiale, înlocuirea 
instalaţiei electrice, dotare instalaţii electrice speciale (instalaţii antiincendiu, antiefracţie şi TVCI), instalaţii sanitare, instalaţii încălzire; 
dotări de specialitate: aparate şi instrumentar medical pentru toate cabinetele de specialitate ale ambulatorului; mobilier specific: dulapuri 
de medicamente, dulapuri de documente,  dulapuri fişier, banchete 
          Proiectul se desfăşoară timp de 15 luni, în perioada iulie 2011 - septembrie 2012, iar oraşul Jimbolia beneficiază de un buget total de 
4.970.456,98 lei pentru implementarea proiectului, din care 3.920.036,00 lei asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii 
Europene şi a Guvernului României şi 88.666,00 lei  contribuţia proprie în proiect. 

 

Note: Informații suplimentare despre acest proiect se pot obține de la următoarea persoană: 
Marian Rotaru - Şef Serviciu Administraţie publică, Integrare Europeană, Relaţii internaţionale si Relaţii publice 
Tel.: 0256 - 360 770 
Luni – Joi: 08.00-16.00 
Vineri: 08.00-13.30 

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