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PROIECT: „REABILITAREA ENERGETICĂ A SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU-JIU, LOCAȚIA STR. TUDOR VLADIMIRESCU”  

Cod SMIS 110328 

 

Unitatea Administrativ Teritorială-Județul Gorj a obținut finanțare pentru proiectul „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-
Jiu, locația str. Tudor Vladimirescu”, Cod SMIS 110328. Acesta se implementează în conformitate cu prevederile contractului de finanţare nr. 2231 din 
06.06.2018, încheiat 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 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. 

Bugetul total aprobat al proiectului este de 21.162.108,70 lei, din care: din care 17.380.169,17 lei finanțare nerambursabilă și 3.781.939,53 lei 
contribuție proprie a U.A.T. – Județul Gorj. 

Perioada de implementare a proiectului este de 55 de luni, respectiv între data de 23.02.2016 și 31.08.2020.  

Obiectivul general al proiectului vizează ”creșterea eficienței energetice a Spitalului Județean de Urgentă Târgu Jiu - locația strada Tudor Vladimirescu”. 

Obiective specifice:  
- 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 viată. 
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Pentru mai multe informații despre Programul Operațional Regional 2014-2020, accesați pagina web a programului www.inforegio.ro  
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați  www.fonduri-ue.ro   


