Proiect finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional
Infrastructura Mare 2014-2020.
Axa Prioritară 10 - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței
energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie
Obiectiv Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 și al
consecințelor sale sociale.
Titlu Proiect: “IMBUNATATIREA CAPACITATII DE GESTIONARE A COVID 19 LA SPITALUL JUDETEAN
DE URGENTA SLATINA”- SMIS 141329
Contract: 637/19.10.2021

ANUNȚ
Data: 25.11.2021

Lansarea proiectului cu titlul
“IMBUNATATIREA CAPACITATII DE GESTIONARE A COVID 19 LA
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLATINA” - SMIS 141329,
finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020
SPITALUL MUNICIPAL "DR.TEODOR ANDREI" LUGOJ, cu sediul în Municipiul Lugoj, str. Gheorghe
Doja nr. 36, județul Timiș, România, deruleaza proiectul “IMBUNATATIREA CAPACITATII DE
GESTIONARE A COVID 19 LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLATINA”- SMIS 141329, finanțat
prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 - Protejarea sănătății
populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea
surselor regenerabile de energie; Obiectiv Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de
criză în contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de
Autoritate de Management.
Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 37.237.388,58 lei, din care valoarea
totală eligibilă de 37.237.388,58 lei și valoarea totală eligibilă nerambursabilă din FEDR de
37.237.388,58 Lei.
Perioada de implementare a Proiectului este de 14 de luni, respectiv între data noiembrie
2021 și data 31 decembrie 2022, aceasta cuprinzând, daca este cazul, si perioada de desfasurare a
activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de
eligibilitate a cheltuielilor.
Obiectivul general
Obiectivul general al proiectului îl reprezinta cresterea capacitatii de diagnosticare, tratament si îngrijiri
medicale acordate pacientilor suspecti sau confirmati cu infectia SARS-CoV-2 in timp util si eficient, prin
dotarea Spitalului Judetean de Urgenta Slatina cu echipamente medicale.
Echipamentele propuse a fi achizitionate sunt destinate atât diagnosticarii si îngrijirii adecvate a pacientilor
infectati cu SARS-CoV-2, cu scopul oferirii unor servicii de sanatate specifice acestei infectii, cât si pentru
prevenirea raspândirii infectiei cu virusul SARS CoV-2.

Prin investiile propuse prin proiect, acesta va contribui la indicatorul de rezultat al POIM 2S132 Capacitate adecvata de îngrijire si tratament a cazurilor de infectie cu virusul SARS-CoV-2, de
gestionare a crizei sanitare, prin îmbunatatirea actului medical si o îmbunatatire a capacitatii de

tratament în cazul agravarii situatiei pacientilor
.

Obiectivul general și scopul proiectului vor fi realizate prin intermediul urmatoarelor
obiectivele specifice ale proiectului:
Obiectivul specific 1: Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin dotarea Spitalului
Judetean de Urgenta Slatina, in decursul unei perioade de implementare a proiectului de 6 luni, cu echipamente
si aparatura medicala, dispozitive medicale care sa permita gestionarea unui aflux mare de pacienti cu o
patologie complexa, inclusiv cu potential de infectare COVID-19;
Obiectivul specific 2: Dezvoltarea, imbunatatirea si modernizarea infrastructurii sanitare a Spitalului Judetean
de Urgenta Slatina prin realizarea de noi achizitii de echipamente si aparatura medicala de specialitate.
Ob.specific va contribui la indeplinirea indicatorului de realizare CV2 - dotarea cu echipamente si aparatura
medicala.

Rezultate finale în urma implementării proiectului:
Unitati sanitare publice dotate pentru gestionarea crizei COVID-19
Nr unitati: 1
Rezultat - asig. dotarilor si echip. necesare în contextul gestionarii crizei COVID 19, Rezultatul va fi atins prin
achiz. de aparatura si echipamente medicale , ce vor duce la cresterea capacitatii de gestionare a situatiei de
urgenta cauzata de criza sanitara COVID-19 Rezultatul contribuie la indicatorul de realizare imediata 2S130:
Entitati publice dotate/sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2.
Capacitate adecvata de îngrijire si tratament a cazurilor de infecþie cu virusul SARS-CoV-2 pentru sectiile
ATI, UPU, sectii COVID prin achiz.: Inst. RX fixa digitala cu 1 post-5buc;Ecograf-14buc;Analizor biochimie/
hemograma/ urini-3buc;Autoclav cu incarcare verti-1buc;Monitoare functii vitale-60buc;Analizor electroliti1buc;Ap. de bio-imped -1buc;Ap. viz vene-10buc;Nebulizator -1buc;Ap. anestezie-2buc;Ap. de prevenire a
trombozei-6buc;Ap. incalz pacient/ lichid perfuz-15buc;Ap.vent. mec-4buc;Aspirator portabil ATI20buc;Masuta resuscitare-10buc;Lavoar cu celula fotoelectrica-20buc;Pat ATI-16buc;Troliu med-14buc;Targa
de transp pacient-15buc;Ap. camp vizual-1buc;Autokeratorefractometru-1buc;Biomicroscop-1buc;Eco
biometru-1buc;Masa cu elevatie-2buc;Trusa implant-4buc;Oftalmoscop-2buc;Defibrilator-17buc;Lampa UV10buc;Rezectoscop- 1buc;Ap. de nebulizare-2buc;Ap. EKG portabil-10buc;Concentrator oxigen-10buc;Ap. Pt.
sterilizat-3buc;Asp. chirurg.-7buc;Asp. port. pt secretii-12buc;Brancard-10buc;Holter ECG/ TA8buc;Ap.steriliz.aer-7buc; Rezultatul contribuie la indicatorul de rezultat 2S132- Capacitatea adecvata de
îngrijire si tratament a cazurilor de infecie cu virusul SARS-CoV-2.
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