
 

 
 

  
  

Proiect „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19  
la nivelul județului Gorj”, COD SMIS 138189 

 
Județul Gorj are în implementare 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. 
 
Valoarea totală a proiectului este de 14.682.746,93 lei cu TVA, iar finanțarea acordată prin acest 
apel de proiecte este eligibilă 100% din Fondul European de Dezvoltare Regională și Bugetul 
Național, suma fiind integral asigurată din fonduri nerambursabile. 
 
Obiectivul general al proiectului constă în creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 
COVID-19 la nivelul județului Gorj. 
 
Obiectivele specifice: 

- creșterea capacitații Spitalului Judeţean de Urgență Târgu Jiu de a gestiona criza sanitară 
cauzată de COVID 19 prin dotarea cu echipamente și aparatură medicală; 

- creșterea capacității adecvate de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul 
SARS-CoV-2 la nivelul Spitalului Judeţean de Urgență Târgu-Jiu. 

 
Având în vedere situația actuală generată de epidemia de coronavirus COVID-19, s-a impus 
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, respectiv: 

- Paturi terapie intensivă electrice cu saltea antiescară pasivă – 25 bucăți;  
- Saltea antiescară activă – 13 bucăți; 
- Monitor funcții vitale cu suport de prindere - 41 bucăți; 
- Monitor funcții vitale cu trepied - 4 bucăți; 
- Ventilator mecanic - 26 bucăți; 
- Laringoscop cu fibră optică - 20 bucăți; 
- Aspirator chirurgical - 25 bucăți; 
- Injectomat - 74 bucăți; 
- Infuzomat - 17 bucăți; 
- Ecograf cu 3 sonde - 2 bucăți; 
- Aparat radiologie mobil - 3 bucăți; 
- Videolaringoscop - 8 bucăți; 
- EKG cu 12 canale - 8 bucăți; 



 

- Cort modular - 1 bucată; 
- Cort pentru decontaminare - 1 bucată; 
- Stație centrală monitorizare - 2 bucăți. 

 
 
Perioada de implementare a proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei 
sanitare COVID-19 la nivelul județului Gorj”, COD SMIS 138189 este de la data semnării 
contractului de finanțare, respectiv 15.09.2020 până la data de 31.12.2022. 

„Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional 
Infrastructură Mare 2014-2020”. 

 
 


