
 

 
 

 
 
 
 

Revizuit la data de 14.02.2023 
„Reabilitarea și modernizarea instalațiilor electrice aferente 

corpurilor Spitalului Municipal Orăștie” 

 
Beneficiar: Primăria Municipiului Orăștie  
 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea siguranței pacienților în 
actualul context al crizei sanitare, prin realizarea de investiții pentru 
modernizarea/reabilitarea Spitalului Municipal Orăștie, investiții menite să conducă 
la dezvoltarea/asigurarea unei capacități adecvate de îngrijire și tratament a 
cazurilor de SARS-CoV-2. 
 
Obiectivul specific: îmbunătățirea  infrastructurii electrice existente in Spitalul 
Municipal Orăștie în contextual generat de Covid 19 prin 
reabilitarea/modernizarea/extinderea acesteia, în decursul unei perioade de 
implementare a proiectului. 
 
Rezultate așteptate: Îmbunătățirea infrastructurii electrice existente în Spitalul 
Municipal Orăștie în contextul generat de Covid 19 asigurând creșterea capacitații 
de gestionare a crizei sanitare Covid 19; Construirea unui nou PTCZ nr. 2 (post 
transformator în cabină zidită) Trafo 20/04kW-630kVA pentru corpul B,C,D; Un grup 
generator (GE) cu putere aparentă instalată S = 250 kVA, asigurându-se astfel o 
putere activă disponibilă de cca. 220kW pentru corpul A; Un tablou electric general 
TEG-A destinat exclusiv corpului A de clădire; Construirea unui nou PTCZ nr. 2 (post 
transformator în cabină zidită) Trafo 20/04kW-630kVA pentru corpul A- Ambulatoriu 
Instalație de detecție la incendiu corp A. 
 

 
Valoarea totală a proiectului: 4.582.187,37 lei 
Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR – REACT EU: 4.463.187,37 lei   
Valoare neeligibilă: 119.000,00 lei 
 
Implementarea acestui proiect ține cont de principiile egalității de șanse: 
Principiul egalității de gen a fost luat în considerare în ceea ce privește dezvoltarea 
și implementarea proiectului prin constituirea UIP, cu respectarea strictă a criteriilor 
legate de competență și specializare.  
Principiul nediscriminării va fi aplicat în implementarea activităților, fără 
preferințe sau promovări cu privire la mărci sau modele. Bunurile achiziționate vor 
respecta principiul raportului echitabil calitate-preț, îndeplinind cerințe generice de 
funcționare. Atât în procesul de elaborare a proiectului, cât și pe parcursul 
implementării acțiunilor, se va ține seama de respectarea conceptului, de 



 

accesibilitate, așa cum este el definit în „Strategia europeana a dizabilității 2010 – 
2020 – Reînnoirea angajamentului către o Europa fără bariere”: „posibilitatea 
asigurată persoanelor cu dizabilități de a avea acces în condiții de egalitate cu 
ceilalți cetățeni, la mediul fizic, transport, tehnologii și sisteme de informații și 
comunicare, precum și la alte facilitați și servicii”. 
Accesibilitate persoane cu dizabilități. Implementarea proiectului va favoriza 
stoparea migrației spre alte orașe sau alte comunități care oferă condiții mai bune 
de trai, mai mult decât atât se vor crea premisele necesare pentru atragerea 
populației din comunitățile învecinate deoarece toți indivizii sunt în căutarea unor 
condiții de trai mai bune. 
Dezvoltarea durabilă 
Activitățile proiectului vor fi implementate cu respectarea principiului „Poluatorul 
plătește”, ce stabilește răspunderea pentru prevenirea și repararea daunelor aduse 
mediului, conform Directivei 2004/35/CE a Parlamentului European si a Consiliului 
din 21 aprilie 2004. 
Protecția biodiversității. Conform documentelor strategice elaborate la nivel 
comunitar, creșterea economiei globale exercită o presiune mare asupra resurselor 
disponibile în ceea ce privește procesul de implementare a proiectului, acesta va fi 
făcut într-o maniera responsabilă.  
 
 
Dată începere: 01.12.2021 
 
Dată finalizare: 31.12.2023 
 
Codul MySMIS: 155177 
 
 
 
 

 
 

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