
 

 
 

 
 
 

Data:  12.12.2022 
 
 

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

 
În luna decembrie 2022, Județul Gorj a încheiat procesul de implementare a proiectului 
„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 a fost derulat de autoritatea  publică județeană 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 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 
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. 

 
 



 

Valoarea totală a proiectului a fost de 14.497.934,70 lei cu TVA, din care:  
- 14.494.934,70 lei cu TVA, finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare  
  Regională și Bugetul Național; 
- 3.000,00 lei cu TVA, cheltuieli neeligibile. 
 

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

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/

