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Reabilitarea/modernizarea/ extinderea infrastructurii electrice, ventilare și 

tratare a aerului, precum și infrastructura de fluide medicale Spital oraș Găești 

 
 ORAȘUL GĂEȘTI anunță demararea proiectului „Reabilitarea/modernizarea/extinderea 

infrastructurii electrice, ventilare și tratare a aerului, precum și infrastructura de fluide medicale Spital  oraș 
Găești”, cod proiect 155288, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 9, 

Protejarea sǎnǎtǎţii populaţiei în contextual crizei sanitare cauzate de COVID-19, creşterea eficienţei 

energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanţare din REACT-EU, Operaţiunea Sprijinirea 

ameliorǎrii efectelor provocate de criza în contextul pandemiei de COVID- 19 şi al consecinţelor sale sociale. 

 

Valoarea totală a proiectului este 7.389.432,48 lei, contribuția din fonduri europene fiind de 100%. 

Obiectivul general  al proiectului:   

Obiectivul general al proiectului constă în reabilitarea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, 

de fluide medicale în Spitalul Orășenesc Găești pentru obținerea unui răspuns în timp util și eficient al 

sistemului medical public la criza COVID– 19, într-o perioadă de 18 luni. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

1. Creșterea capacității de răspuns util și eficient prin reabilitarea infrastructurii instalațiilor electrice, de 

fluide medicale și de ventilare și tratare a aerului. 

2. Creșterea siguranței pacienților internați în spital, prin instalarea de sisteme de detectare, 

semnalizare, alarmare incendii 

Beneficiile proiectului: 

- creșterea siguranței pacienților și a cadrelor medicale din cadrul Spitalului public Găești prin 

modernizarea instalațiilor electrice, termice inclusiv fluide medicale; 

- îmbunătățirea capacității de răspuns a unității sanitare în criza COVID-19, funcționarea în condiții 
optime a activităților desfășurate în cadrul spitalului, aflată pe lista spitalelor care asigură asistență 

medicală pentru pacienții COVID-19; 

- creșterea nivelului calitativ al actului medical prin modernizarea instalațiilor electrice, termice inclusiv 

fluide medicale din cadrul unității sanitare; 

- creșterea calității actului administrativ a UAT Găești prin oferirea de servicii sanitare de calitate către 

populație. 

Prin proiect este valorificată oportunitatea modernizării prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa 

Prioritară 9, contribuind la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce 

privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, 

culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități. 
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