
Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, de pe strada Tudor Vladimirescu este în plin proces de reabilitare, 

modernizare și dotare cu aparatură modernă. Trei proiecte, cu o valoare totală de peste 57 milioane de lei 

(11,6 milioane de euro), sunt, în prezent, în perioada de implementare. Anvergura cea mai mare o are 

proiectul privind reabilitarea energetică, respectiv de 33,9 milioane de lei (aproximativ 7 milioane de euro) 

și vizează, printre altele, montarea de panouri fotovoltaice și pompe de căldură pentru asigurarea energiei 

electrice și agentului termic. O parte importantă a investițiilor în spitalul județean o reprezintă, fără 

îndoială, modernizarea și extinderea Unității de Primiri Urgențe, prin construcția unui corp nou de clădire 

cu o suprafață de peste 860 mp și reabilitarea a încă 418 mp, la subsolul actualului imobil. 

 

1. Proiectul „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, locația str. Tudor 

Vladimirescu”, cod SMIS 110328 

 

Unitatea Administrativ Teritorială-Județul Gorj are în implementare proiectul „Reabilitarea energetică 

a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, locația str. Tudor Vladimirescu”, cod SMIS 110328, 
finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 Sprijinirea tranziției 

către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței 

energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 

infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor.  

Proiectul se implementează în baza contractului de finanțare nr. 2231 din 06.06.2018, semnat între 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, (în prezent Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional 

Regional 2014-2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism 

Intermediar și UAT-Județul Gorj, în calitate de beneficiar al finanțării.  

Bugetul total al proiectului „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, 

locația str. Tudor Vladimirescu”, cod SMIS 110328, este de 33.915.090,50 lei (inclusiv TVA), perioada 

de implementare a proiectului fiind de 83 de luni (55 de luni de la data semnării contractului de finanțare), 

respectiv între data de 23.02.2016 și 31.12.2022. 

Obiectivul general al proiectului reprezintă „Creșterea eficienței energetice a Spitalului Județean de 

Urgență Târgu Jiu - locația strada Tudor Vladimirescu”. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:  

- Îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii; 

- Utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii; 

- Implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței 

energetice și monitorizarea consumurilor de energie; 

- Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență 

energetică ridicată și durata mare de viață. 

 

Activitățile care se vor realiza prin acest proiect vizează:  

- lucrări de reabilitare termică a anvelopei;  

- lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/sistemului de furnizare a apei calde de consum; 

- instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei termice pentru consumul propriu;  

- lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală și ventilare 

mecanică pentru asigurarea calității aerului interior; 

- lucrări de reabilitare/modernizare a instalației de iluminat;  

- măsuri conexe (înlocuiri tablouri electrice, montaj grup generator, instalații avertizare și prevenire 

incendiu, instalații legare la pământ și paratrăsnet, înlocuire circuite electrice etc);  

- realizarea activității de audit financiar extern;  

- realizarea activității de informare și publicitate a proiectului, în conformitate cu prevederile Manualului 

de Identitate Vizuală pentru POR 2014-2020. 

Rezultatele implementării proiectului vor fi:  

- îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu 

superior, planșeu peste subsol), a șarpantelor și a învelitorilor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii, 

după caz;  



- reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde 

menajere și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz; 

- utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru asigurarea necesarului de energie termică pentru 

încălzire și prepararea apei calde de consum (montarea unui sistem alcătuit din panouri solare și pompe 

de căldură);  

- reabilitarea instalațiilor electrice, respectiv înlocuirea tablourilor de iluminat și de forță, înlocuirea 

grupului generator, înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente și incandescente cu corpuri de 

iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;  

- implementarea sistemelor de management energetic, având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice 

și monitorizarea consumurilor de energie;  

- realizarea instalațiilor de avertizare și prevenire incendiu. 

 

În data de 11.08.2021, a fost încheiat Acordul contractual nr. 12228/11.08.2021 pentru execuția lucrărilor 

cu constructorul desemnat câștigător – Asocierea S.C. AF CONSULTING S.R.L. (Lider de asociere) și 

S.C. CODTEX IMPEX S.R.L. (asociat), valoarea lucrărilor de execuție fiind de 23.326.815,37 lei fără 

TVA, respectiv 27.758.910,29 lei cu TVA. 

De asemenea, a fost încheiat și contractul de prestări-servicii nr. 13206/30.08.2021 privind asistența 

tehnică prin diriginți de șantier pe durata execuției lucrărilor, cu ofertantul declarat câștigător – Asocierea 

S.C. BUILDING TRUST COMPANY S.R.L. (Lider de asociere) și S.C. DRAGOS INSTAL TRUST 

S.R.L. (asociat), valoarea contractului fiind de 145.000,00 lei fără TVA, respectiv 172.550,00 lei cu TVA. 

Urmare încheierii acestor contracte, în data de 07.09.2021 a fost emis Ordinul de începere a lucrărilor nr. 

13731/07.09.2021, cu data efectivă de începere, 15.09.2021, privind execuția lucrărilor aferente 

proiectului „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, locația str. Tudor 

Vladimirescu”, având termen de execuție 16 luni de data emiterii ordinului de începere a lucrărilor. 

 

 

2. Proiectul ”Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din 

cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu” 

 

Proiectul ”Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu”, depus în cadrul 

Programului Operațional Regional 2014-2020 – Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi 

sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la 

dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate 

şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, 

precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 

8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B – Unități de 

primiri urgențe, se implementează în baza contractului de finanțare nr. 4053 din 19.03.2019. 

Bugetul total al proiectului este de 8.505.017,27 lei (inclusiv T.V.A), perioada de implementare fiind de 

59 luni, începând cu 01.02.2018, respectiv până la data de 31.12.2022. 

Obiectivul general al proiectului vizează „Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de 

urgență din cadrul Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, Strada Tudor 

Vladimirescu”.  

Obiectivul general al proiectul va fi atins prin realizarea următoarelor obiective specifice:  

1. Reorganizarea funcțională a Unității Primiri Urgențe prin recompartimentări, schimbări de 

destinație ale unor încăperi, modernizări, igienizări, refacerea tuturor instalațiilor interioare aferente 

(electrice, sanitare, termice, ventilații, gaze medicale) și reconsiderarea finisajelor în așa fel încât să se 

obțină o unitate modernă care să respecte toate normele aflate în vigoare. 

2. Extinderea Unității Primiri Urgente în zona corpului B (C4) cu o construcție pe parter. Noua 

construcție va avea destinația de Salon Urgențe. 

3. Extinderea și închiderea perimetrală a rampei de acces ambulanțe. 

 



Activitățile care se vor realiza prin acest proiect vizează: 

- reorganizarea funcțională a Unității Primiri Urgente prin recompartimentări, schimbări de destinație ale 

unor încăperi, modernizări, igienizări, refacerea tuturor instalațiilor interioare aferente (electrice, sanitare, 

termice, ventilații, gaze medicale) și reconsiderarea finisajelor în așa fel încât, să se obțină o unitate 

modernă care să respecte toate normele aflate în vigoare; 

- se vor realiza intervenții în secția UPU existentă la parterul corpurilor A, B si E pe o suprafață de 861,93 

mp si la subsolul corpului A pe o suprafață de 418,15 mp; 

- extinderea Unității Primiri Urgențe în zona corpului B cu o construcție pe parter cu o suprafață de 86,6 

mp. Structura de rezistenta propusă va fi: fundații continue din beton armat, stâlpi și grinzi din beton 

armat, planșeu din beton armat. Închiderile perimetrale exterioare vor fi din zidărie de cărămidă peste 

care se va monta un termosistem cu vată minerală rigidă. Finisarea pereților interiori se va face cu placări 

uscate (gips-carton) montate pe structura metalică, conform fișelor tehnice și detaliilor furnizate de 

producător. Peste plăcile de gips-carton se va monta tapet PVC. Pe terasă se va monta un sistem de termo-

hidroizolație format din vată minerală strat de difuziune vapori și membrană, conform specificațiilor 

producătorului. Pe aticuri se vor monta sorturi de tablă. Tâmplăria va fi din PVC cu geam termopan. 

Noua construcție va avea destinația de Salon Urgențe; 

- rampa de acces ambulanțe și copertina se vor extinde. Închiderea perimetrală se va face cu structura 

metalică, închideri din panouri din tablă termoizolată si tâmplărie PVC cu geam termopan. Ușile de acces 

de la capetele rampei vor fi de tip rulou cu deschidere rapidă. 

După extindere, zona rampei de acces va avea o suprafață de 44,70 mp. 

- lucrări necesare pentru amenajarea spațiului:  

-  evacuarea echipamentelor existente;  

-  recompartimentare spatii;  

- desfacere pardoseli din PVC și gresie;  

-  refacere sapa de egalizare;  

- realizare pardoseli din covor PVC;  

- realizare pardoseli din covor PVC in grupurile sanitare și vestiare;  

- înlocuirea tâmplăriei vechi, cu tâmplărie nouă;  

- desfacere placaje la pereți, din faianță și PVC;  

-  compartimentare pereți cu placi de gips carton de 12,5 mm pentru spatii umede, pe 

structură metalică;  

- montare tapet din PVC in saloane și în grupurile sanitare și vestiare; 

- montare tavan suspendat, din plăci de rigips de 12,5 mm grosime;  

- lucrări de zugrăveli cu vopsea lavabilă. 

- activități de audit financiar extern; 

- activități de informare și publicitate; 

- activități de certificare energetică a clădirii. 

 

Contractul de servicii de proiectare și execuție lucrări nr. 14225/30.10.2020, a fost încheiat cu ofertantul 

declarat câștigător – Asocierea S.C. Red Power Cons S.R.L. și S.C. G.B. INDCO S.R.L., prin lider de 

asociere S.C. Red Power Cons S.R.L., valoarea totală a contractului fiind de 4.371.331,35 lei fără TVA, 

respectiv 5,201,884.31 lei cu TVA. 

 

În prezent, documentația tehnică este în faza de finalizare verificare tehnică de către verificatorii tehnici 

atestați prin operatorul de prestări-servicii S.C. INACO LEGAL S.R.L. 

 

După obținerea avizelor precizate în Certificatul de urbanism, a Autorizației de construire, avizul favorabil 

din partea finanțatorului, precum și recepția documentațiilor tehnice, se va proceda la emiterea ordinului 

de începere a lucrărilor. 

 

În cadrul proiect, au fost prevăzute a fi achiziționate o serie de echipamente medicale, din care au fost 

selectate a fi achiziționate, în regim de urgență, pentru stoparea pandemiei COVID-19 o parte din acestea, 

după cum urmează: 

 



 Achiziția publică de Furnizare de dotări specifice - pentru situația de urgență a fost împărțită în 11 

loturi, astfel: 

  Lot 1 – Furnizare ventilator ventilație controlată/asistată - 2 buc.; 

  Lot 2 – Furnizare ventilator mobil -1 buc.; 

  Lot 3 – Furnizare ecograf mobil -1 buc.; 

  Lot 4 – Furnizare monitor funcții vitale - 3 buc.; 

  Lot 5 – Furnizare injectomat - 2 buc.; 

  Lot 6 – Furnizare aspirator secreții portabil - 3 buc.; 

  Lot 7 – Furnizare tărgi radiotransparente - 10 buc.; 

  Lot 8 – Furnizare butelii de oxigen 10 litri – 10 buc. și butelii de oxigen 5 litri - 10 buc.; 

  Lot 9 – Furnizare regulator cu manometru pentru butelii de oxigen - 5 buc.; 

  Lot 10 – Furnizare aparat nebulizare cu compresor - 2 buc.; 

  Lot 11 – Furnizare defibrilator - 1 buc. 

 

În prima fază de achiziție publică, au fost încheiate contracte de furnizare dotări cu următorii operatori 

economici: 

- Pentru Lotul 3 – Furnizare ecograf mobil – 1 buc, a fost încheiat contractul nr. 13551/19.10.2020, cu 

S.C. ULTRASONIC S.R.L.; 

- Pentru Lotul 4 – Furnizare monitor funcții vitale-3 buc, a fost încheiat contractul nr. 13552/19.10.2020, 

cu S.C. MEDICAL GROUP S.R.L.; 

- Pentru Lotul 5 – Furnizare injectomat-2 buc,  a fost încheiat contractul nr. 13553/19.10.2020 cu S.C. 

LUAN VISION S.R.L. ; 

- Pentru Lotul 7 – Furnizare tărgi radiotransparente-10 buc,  a fost încheiat contractul nr. 

13554/19.10.2020 cu S.C. DVC MEDICAL VISION S.R.L.; 

- Pentru Lotul 11 – Furnizare defibrilator-1 buc., a fost încheiat contractul nr. 13555/19.10.2020 cu S.C. 

LUAN VISION S.R.L.; 

 

În prima etapă de achiziție au fost depuse oferte pentru un număr de 8 loturi din cele 11 loturi scoase la 

licitație. Din cele 8 loturi pentru care au fost depuse oferte, au fost atribuite numai 5 loturi. 

Astfel, în faza a doua de licitație, echipa de implementare a proiectului a publicat în sistemul electronic 

SICAP cele 3 loturi pentru care nu au fost depuse oferte în faza inițială, astfel: 

 

 Achiziția publică de Furnizare de dotări specifice - pentru situația de urgență a fost împărțită în 3 

loturi, după cum urmează: 

- Lot 1 - Furnizare ventilator ventilație controlată/asistată - 2 buc.; 

- Lot 2 - Furnizare ventilator mobil - 1 buc.; 

- Lot 3 - Furnizare aparat nebulizare cu compresor – 2 buc. 

 

În urma atribuirii licitației în faza a doua de achiziție publică, a fost încheiat contractul de furnizare dotări 

numai pentru lotul 1, cu următorul operator economic: 

- Lot 1: Furnizare ventilator ventilație controlată/asistată - 2 buc., a fost încheiat contractul nr. 

13251/12.10.2020 cu  S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA S.R.L.; 

 

În etapa a treia de achiziție publică, au fost republicate 5 loturi rămase neatribuite în primele două faze de 

licitație, astfel: 

 

 Achiziția publică de Furnizare dotări specifice - pentru situația de urgență a fost împărțită în 5 

loturi, după cum urmează: 

Lot 1 - Furnizare ventilator mobil – 1 buc.; 

Lot 2 - Furnizare aspirator secreții portabil – 3 buc.; 

Lot 3 - Furnizare butelii de oxigen 10 l – 10 buc. și butelii de oxigen 5 l – 10 buc.; 



Lot 4 - Furnizare regulator cu manometru pentru butelii de oxigen – 5 buc.; 

Lot 5 - Furnizare aparat nebulizare cu compresor – 2 buc. 

 

În urma finalizării licitației în faza a treia de achiziție publică, au fost încheiate contracte de furnizare 

dotări cu următorii operatori economici: 

 

- Pentru Lotul 3 - Furnizare butelii de oxigen 10 l – 10 buc. și butelii de oxigen 5 l – 10 buc. a fost 

încheiat contractul nr. 2490/17.02.2021 cu S.C. Power Medical S.R.L.; 

- Pentru Lotul 4 - Furnizare regulator cu manometru pentru butelii de oxigen – 5 buc., a fost încheiat 

contractul nr. 2491/17.02.2021 cu S.C. Power Medical S.R.L.. 

 

Toate echipamentele medicale, pentru care au fost încheiate contracte de furnizare, au fost livrate, 

recepționate și achitate. 

 

În cadrul procedurii de achiziție publică privind Furnizare dotări echipamente medicale – pentru situația 

de urgență, au fost atribuite un număr de 8 loturi, din cele 11 loturi scoase inițial la licitație, în cele 3 faze 

de achiziții, iar cele 3 loturi rămase neatribuite, respectiv, Ventilator mobil – 1 buc, Aspirator secreții 

portabil – 3 buc., Aparat nebulizare cu compresor – 2 buc., se află în prezent în evaluare în cea de-a patra 

fază de achiziție publică. 

 

 

3. Proiectul „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul județului 

Gorj” 

 

 

Județul Gorj, are în derulare proiectul „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-

19 la nivelul județului Gorj”, COD SMIS 138189, finanțat în cadrul Programului Operațional 

Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei 

cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 - Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 

COVID-19. 

 

Proiectul se implementează în baza Contractului de finanțare nr. 356 din 15.09.2020, semnat între 

Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional 

Infrastructură Mare și Județul Gorj, în calitate de Beneficiar. 

 

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 

la nivelul județului Gorj. 

Rezultatele așteptate/finale în urma implementării proiectului constau în dotarea cu echipamente și 

aparatură medicală a Secțiilor de Anestezie și Terapie Intensiva și a Unității de Primiri Urgențe din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-Cov -2. 

Valoarea totală a proiectului este de 14.682.746,93 lei cu TVA. 

 

 

Implementarea proiectului a fost demarată imediat după semnarea contractului de finanțare nr. 356 din 

15.09.2020, astfel: 

 

 În cadrul procedurii achiziție Furnizare produse specifice crizei sanitare COVID-19 necesare 

dotării cu echipamente și aparatură medicală a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, în cadrul 

proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul județului Gorj”, 

organizată pe 13 loturi, au fost încheiate un număr de 6 contracte de furnizare produse, respectiv pentru: 

 Lotul 2: Monitor funcții vitale cu suport prindere – 41 buc. (909.2037,35 lei cu TVA), repartizate 

astfel:  

- Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, Județul Gorj:  

- 18 buc. / ATI 2 la locația din str. Tudor Vladimirescu, nr. 17;  

- 7 buc. / UPU la locația din str. Tudor Vladimirescu, nr. 17;  



- 16 buc. /ATI 1 la  locația din str. Progresului, nr. 18.,  

Monitor funcții vitale cu trepied – 4 buc., repartizate astfel:  

 - Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, Județul Gorj: 

- 4 buc. / UPU la locația din str. Tudor Vladimirescu, nr. 17; 

Stație centrală monitorizare – 2 buc., repartizate astfel:  

   - Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, Județul Gorj: 

- 1 buc. / ATI 2 la locația din str. Tudor Vladimirescu, nr. 17; 

- 1 buc. /ATI 1 la  locația din str. Progresului, nr. 18. 

 Lotul 4: Laringoscop  cu fibră optică – 20 buc.(448.525,76 lei cu TVA), repartizate astfel:  

- Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, Județul Gorj: 

- 12 buc. / ATI 2 la locația din str. Tudor Vladimirescu, nr. 17; 

- 4 buc. / UPU la locația din str. Tudor Vladimirescu, nr. 17; 

- 4 buc. /ATI 1 la  locația din str. Progresului, nr. 18. 

 Lotul 7: Infuzomat – 17 buc.(126.053,13 lei cu TVA), repartizate astfel: 

- Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, Județul Gorj: 

- 5 buc. / ATI 2 la locația din str. Tudor Vladimirescu, nr. 17; 

- 12 buc. /ATI 1 la  locația din str. Progresului, nr. 18. 

 Lotul 8: Ecograf cu 3 sonde – 2 buc.(263.942,00 lei cu TVA), repartizate astfel:  

- Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, Județul Gorj: 

- 1 buc. / ATI 2 la locația din str. Tudor Vladimirescu, nr. 17; 

- 1 buc. /ATI 1 la  locația din str. Progresului, nr. 18. 

 Lotul 10: Videolaringoscop – 8 buc. (2.821.489,50 lei cu TVA), repartizate astfel: 

- Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, Județul Gorj: 

- 3 buc. / ATI 2 la locația din str. Tudor Vladimirescu, nr. 17; 

- 3 buc./ UPU la locația din str. Tudor Vladimirescu nr.17; 

- 2 buc. /ATI 1 la  locația din str. Progresului, nr. 18. 

 Lotul 11: EKG cu 12 canale – 8 buc.(190.400,00 lei cu TVA), repartizate astfel:  

- Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, Județul Gorj: 

- 2 buc. / ATI 2 la locația din str. Tudor Vladimirescu, nr. 17; 

- 4 buc./ UPU la locația din str. Tudor Vladimirescu nr. 17; 

- 2 buc. /ATI 1 la  locația din str. Progresului, nr. 18. 

Au fost depuse 33 oferte pentru loturile 1-2 și 4-11, loturile nr. 3, 12 și 13 fiind anulate din oficiu (nu au 

fost depuse oferte). 

 

 Pentru loturile neatribuite a fost efectuată o nouă achiziție publică de furnizare produse specifice 

crizei sanitare COVID-19, necesare dotării cu echipamente și aparatură medicală a Spitalului Județean de 

Urgență Târgu-Jiu, în cadrul proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-

19 la nivelul județului Gorj”, organizată pe 6 loturi:  

LOT 1 - Ventilator mecanic – 26 buc. ;  

LOT 2 – Aspirator chirurgical – 25 buc.; 

LOT 3 – Injectomat – 74 buc.; 

LOT 4 – Aparat radiologie mobil – 3 buc.; 

LOT 5 – Izoleta cu presiune negativă pentru transport pe targă – 5 buc.; 

LOT 6 – Cort modular – 1 buc. și Cort pentru decontaminare – 1 buc.. 

 

Pentru cele 6 loturi netribuite au fost depuse un număr de 14 oferte, urmând ca în cel mai scurt timp să fie 

efectuată evaluarea tehnică a acestora și semnarea contractelor de furnizare produse. 


