
 

 

 

 

 

 

Data:22.04.2021 

Lansarea proiectului cu titlul 

“ Dotarea Spitalului Orășenesc Hațeg cu echipamente, aparatura medicală, dispozitive 
medicale și de protecție medicală în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei 

sanitare COVID-19”, cod SMIS138599 

Spitalul Orășenesc Hațeg , cu sediul în Strada T. Vladimirescu nr. 7 , Jud. Hunedoara anunță 

demararea proiectului„Dotarea Spitalului Orășenesc Hațeg cu echipamente, aparatura medicală, 

dispozitive medicale și de protecție medicală în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei 

sanitare COVID-19”, cod SMIS138599, proiect finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-

2020, Axa Prioritara 9 Protejarea sănătățiipopulației in contextual pandemiei cauzate de COVID-19, obiectiv 

Specific 9.1 Creștereacapacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. 

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de 

Management .Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 12.575.024,21 Lei, din care valoare totala 

eligibila 12.388.474,21Lei si valoare totală eligibilă nerambursabilă din FEDR 12.388.474,21 Lei. 

Perioada de implementare a Proiectului este de 17 luni: 01 iunie 2020 și data 31decembrie 2021. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă „ creșterea capacității de gestionare, prin sistemul 

medical public, a situației de urgență cauzată de criza sanitară COVID-19, privind protejarea sănătății 

populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, in vederea obținerii unui răspuns în timp util și 

eficient al sistemului medical public la criza COVID – 19„ 

Obiectivul general și scopul proiectului vor fi realizate prin intermediul următoarelorobiective 

specifice ale proiectului : 

1. Asigurarea disponibilității aparaturii și dispozitivelor medicale, în special ventilatoare, paturi și 

infrastructura de terapie intensivă suplimentară; 

2. Asigurarea necesarului de echipamente specializate de protecție pentru personalul medical și pentru 

efectuarea transportului izolat al persoanelor afectate; 

3. Asigurarea necesarului de echipamente pentru decontaminare și suport triaj; 

Ca rezultate principale ale proiectului enumerăm: 

1. Cerere de finanțare elaborata - proiect depus spre finanțare prin fonduri europene; 

2. Documentații de atribuire elaborate si încheierea contractelor cu operatorii; 

3. Asigurarea pistei de audit si certificarea cheltuielilor; 

4. Asigurarea acțiunilor obligatorii privind transparenta pentru proiecte finanțate din fonduri 

europene, conform prevederilor manualului de identitate vizuala; 

5. Dotarea Spitalului Orășenesc Hațeg cu echipament necesare in contextul gestionarii crizei COVID-

19; 

6. Dotarea Spitalului Orășenesc Hațeg cu materiale consumabile necesare in contextul gestionarii 

crizei de COVID-19; 

7. Asigurarea gestionarii corespunzătoare a procesului de implementare a proiectului; 

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