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Reabilitare și extindere funcțională Unitatea de Primiri Urgențe (UPU)    Spitalul Județean 

de Urgență Tulcea 

 

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Tulcea,  în  calitate  de  Beneficiar, 

implementează  proiectul  cu  titlul:  
Reabilitare și extindere funcțională Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Spitalul Județean de 
urgență Tulcea, cod SMIS 121722, cofinanțat din Fonduri Structurale prin Programul 

Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și 
sociale, Prioritatea de investiții: 8.1- Investiții  în infrastructurile sanitare și sociale, culturale 
și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la seviciile prestate de 
comunități. 
Obiectivul specific 8.2- Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, 
Operațiunea B-Unități de primiri  urgențe, Teritoriul ITI Delta Dunării,  
P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/ITI, cod apel POR/181/8. 
 
Pentru finanțarea proiectului a fost semnat contractul nr.4251/25.04.2019, între Unitatea 
Administrativ-Teritorială Județul Tulcea în calitate de Beneficiar, Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și Agenția 
pentru Dezvoltare Regională a regiunii de Dezvoltare Sud-Est în calitate de Organism 

Intermediar. 
 
Valoarea totală a contractului de finanțare este de 7.684.695,87 lei din care valoarea 

eligibilă nerambursabilă este de 6.651.439,51 lei iar valoarea cofinanțării  din partea 

Beneficiarului este de 135.743,66 lei.  
 
Proiectul se va implementa la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU), Spitalul Județean de 
urgență Tulcea, str. 1848, nr. 32, Tulcea.   
 
Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea infrastructurii sanitare la nivel local 
prin reabilitarea și extinderea funcțională a Unității de Primiri Urgențe (UPU) Tulcea.    
Obiectivele specifice ale proiectului vizează îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii 
spitalicești de urgență prin investiții în infrastructura Unității de Primiri Urgențe din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Tulcea.  
Perioada de implementare este de 46 de luni, respectiv, 01.09.2017 – 01.09.2021. 

 

Informații suplimentare: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Tulcea, Direcția Investiții 
Finanțări externe și Managementul Proiectelor, Manager Proiect, Dumitru Gabriela, telefon 
0240/502.228  
 
 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare 
Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020  

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


