
                                     
 

 

 

 

PROIECT: „REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA UNITĂȚII DE PRIMIRI URGENȚE DIN CADRUL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ     
TÂRGU-JIU, LOCAȚIA STR. TUDOR VLADIMIRESCU”   Cod SMIS 121889 

 
Unitatea Administrativ Teritorială-Județul Gorj a obținut finanțare pentru proiectul „REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA UNITĂȚII DE PRIMIRI URGENȚE 
DIN CADRUL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU-JIU, LOCAȚIA STR. TUDOR VLADIMIRESCU”, Cod SMIS 121889. Acesta se implementează în conformitate cu prevederile 
contractului de finanțare nr. 4053 din 19.03.2019, semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 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. 

Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 
– Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și 
promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea 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. 

Bugetul total aprobat al proiectului este de 8.505.017,27 lei, din care: valoarea cheltuielilor eligibile este de 6.834.792,83 lei și valoarea cheltuielilor  neeligibile este de 

1.670.224,44 lei. Valoarea finanțării nerambursabile este de 6.698.096,97 lei. 

Durata de implementare a proiectului este de 40 luni, respectiv 01.02.2018-31.05.2021, conform contractului de finanțare. 

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”. 

Obiective specifice:  
- Obiectivul specific 1 vizează ”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 in așa fel încât sa se obțină o unitate 
modernă care sa respecte toate normele aflate in vigoare”. 
-  Obiectivul specific 2 vizează ”Extinderea Unității Primiri Urgențe in zona corpului B (C4) cu o construcție pe parter. Noua construcție va avea destinația de Salon Urgențe.”. 
-  Obiectivul specific 3 vizează ” Extinderea și închiderea perimetrală a rampei de acces ambulanțe”. 
 

 COMUNICATE DE PRESĂ  
Comunicat de presă – începere proiect   

   

   
 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi  www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro  
 

Investim în viitorul tău! 
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei. 
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