
 

 
 

 
 
 

Data: 08.09.2022 
 

„Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul 
Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, Județul Gorj”, COD SMIS 

140366 
 

În luna septembrie 2022, Județul Gorj a încheiat procesul de implementare a proiectului 
Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul Spitalului de 
Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, Județul Gorj”, COD SMIS 140366, 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 a fost derulat de autoritatea  publică județeană în baza Contractului de finanțare nr. 
434 din 16.12.2020, 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 a constat în creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 
COVID-19 la nivelul județului Gorj. 
 
Rezultatele așteptate/finale în urma implementării proiectului au constat în dotarea cu 
aparatură medicală, echipamente de protecție, dispozitive și materiale sanitare a celor 3 secții 
ale Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj, pentru 
gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-Cov-2, respectiv: 

- Computer tomograf – 1 buc., amenajare spațiu și protecție radiologică, precum și 
întocmirea documentațiilor tehnice;  

- Termometru cu infraroșu – 30 buc.;  
- Cărucioare pentru persoane cu handicap – 6 buc.;  
- Aparate de oxigenoterapie – 30 buc.;  
- Monitoare funcții vitale cu suport mobil – 6 buc.; 
- Umidificator (barbotor oxigen) – 140 buc.; 
- Măști NIV pentru față (noninvazivă), mărimea S, mărimea M, mărimea L - 63 buc.; 
- Măști FFP2 cu filtru și supapă - 30.000 buc.;  
- Măști FFP3 cu filtru și supapă - 12.000 buc.; 
- Măști chirurgicale - 60.000 buc.;  
- Mănuși examinare nitril mărimea S, M, L, XL - 93.000 buc.;  
- Mănuși chirurgicale mărimea nr. 7, nr. 8 - 25.000 buc.;  
- Viziere protecție dezinfectabile/refolosibile - 500 buc.;  
- Ochelari protecție - 500 buc.;  
- Halate impermeabile - 25.000 buc.;  
- Combinezoane protecție impermeabile - 15.000 buc.;  



 

- Alcool sanitar 0.5l - 300 buc.;  
- Dezinfectant tegumente 1l - 480 litri; 
- Dezinfectant suprafețe (paviment) - 4690 litri; 
- Dezinfectant oficii săli mese, frigidere 1l - 1200 litri;  
- Dezinfectant aeromicrofloră (dezinfectant terminal) 1l – 720 litri;  
- Dezinfectant suprafețe spray - 1200 litri;  
- Dezinfectant pentru dezinfecția veselei, cutie 200 tablete - 48 cutii;  
- Săpun antibacterian 1l - 500 litri. 

 
Valoarea totală a proiectului a fost de 5.826.002,40 lei, cu TVA, din care:  
- 4.736.058,69 lei, cu TVA, finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională; 
- 821.961,66 lei, cu TVA, finanțare nerambursabilă din Bugetul Național; 
- 267.982,05 lei, cu TVA, cheltuieli neeligibile. 

 

Perioada de implementare a proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei 
sanitare COVID-19 la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, Județul 
Gorj”, COD SMIS 140366 a fost de la data semnării contractului de finanțare, respectiv din data 
de 16.12.2020 până la data de 31.10.2022. 
 

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

Date de contact: Consiliul Județean Gorj, Str. Victoriei, nr. 4, Mun. Târgu Jiu, tel. 0253 214 006, 
fax. 0253 212 023, web: www.cjgorj.ro, e-mail: consjud@cjgorj.ro. 

 
 

http://www.cjgorj.ro/

