
                                                                                                                        

 

„Creșterea capacității Spitalului Orășenesc 

Turceni de gestionare a crizei epidemiologice 

generate de virusul Covid-19” 

 

BENEFICIAR: U.A.T Orașul Turceni, județul Gorj, strada Muncii, nr. 12, Cod Poștal: 217520 

SCOPUL PROIECTULUI: Investiții în infrastructura sanitară pentru a asigura îmbunătățirea 

accesului la servicii medicale de calitate, la creșterea eficienței îngrijirii spitalicești, promovând 

incluziunea socială și contribuind la reducerea inegalităților în ceea ce privește starea de 

sănătate, prin dezvoltare la nivel național, regional și local. 

Obiectivul General al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea capacității de îngrijire și 

tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/de gestionare a crizei sanitare, prin 

consolidarea infrastructurii medicale de la nivelul Spitalului Orășenesc Turceni, cu accent pe 

infrastructura de fluide medicale.  

Obiectivele Specifice ale proiectului sunt: 

Obiectivul Specific nr. 1 îl reprezintă îmbunatatirea infrastructurii electrice existente în 

Spitalul Orășenesc Turceni prin lucrări de înlocuire instalații electrice, instalații curenți 

slabi existente cu instalații noi, și a infrastructurii de producere si distribuție fluide 

medicale propusă.  

Obiectivul Specific nr. 2 îl reprezintă creșterea siguranței pacienților Spitalului Orășenesc 

Turceni în contextul generat de Covid-19 prin lucrări de dotare cu sisteme de detecție, 

semnalizare și alarmare incendii. 



REZULTATELE PRECONIZATE:  

 Asigurarea siguranței pacienților internați în unitatea sanitară publică, prin derularea 

lucrărilor de intervenție la infrastructura electrică; 

 Creșterea gradului de securitate a pacienților și diminuarea riscului considerabil privind 

producerea de incendii, ca urmare a dotării unității sanitare cu sisteme de detectare, 

semnalizare, alarmare incendii; 

 Asigurarea unor servicii medicale de înaltă calitate, prin realizarea infrastructurii de 

producere și distribuție fluide medicale; 

 Evitarea tragediilor cauzate de suprasolicitarea rețelelor de energie electrică; - Eficiență 

din punct de vedere al costurilor financiare prin reducerea eventualelor costuri cauzate 

de evenimente adverse (incendii, etc).   

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI este de 10.475.213,95 LEI din care: 

Valoarea totală eligibilă: 10.258.652,23 

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR_REACT-EU: 10.258.652,23 

Valoarea neeligibilă inclusiv TVA: 216.561,72 

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 0 (0%) 

Perioada de implementare a proiectului este de 25 de luni, respectiv începând cu data de 

06.12.2021 și până la data de 31.12.2023. 

Beneficiarii direcți ai  proiectului sunt aproximativ 32.000 de persoane, numărul estimat 

de pacienți care beneficiază anual de serviciile medicale oferite în cadrul Spitalului Orășenesc 

Turceni. 

CODUL MY SMIS: 151572 

 

„Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională/Fondul de Coeziune prin 

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020”. 

 

 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 

 



 

 

 

 

 

 

 


