
   

 

COMUNICAT DE PRESA 

 
 

Nr. 26380/01.10.2020 Câmpulung, 01.10.2020 
 

 

”Consolidarea capacității sistemului medical public de gestionare a situației de 
urgență cauzată de criza COVID-19” cod SMIS 138251 

 

 
Spitalul Municipal Câmpulung, Județul Argeș în calitate de beneficiar, anunță începerea proiectului 

”Consolidarea capacității sistemului medical public de gestionare a situației de urgență cauzată de criza COVID-19” 

cod SMIS 138251, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional 

Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de 

COVID-19, Operațiunea - Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. 

Contractul de finanțare a fost încheiat între Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de 

Management și Spitalul Municipal Câmpulung, în calitate de beneficiar al finanțării, a fost semnat în data de 22.09.2020. 

Valoarea totală a proiectului: 16.473.155.56 Lei din care valoarea nerambursabilă din FEDR 16.473.155,56 Lei 

Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității spitalului de a răspunde în timp util și eficient la criza 

COVID19 prin asigurarea dotărilor necesare managementului pacienților covid 19 și dotărilor  necesare restrângerii 

răspândirii virusului în rândul personalului spitalului și a pacienților non-covid. 

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt: 

• Două anunțuri (anunț de începere și anunț de finalizare) privind proiectul publicate; 

• Echipamente de protecție a personalului necesare restrângerii răspândirii virusului achiziționate 

• Echipamente și consumabile necesare decontaminării asigurate 

• Sase tipuri de echipamentele de laborator și consumabilele necesare testării și monitorizării 

pacienților covid19 achiziționate, livrate și date în funcțiune;  

• Trei tipuri de echipamente pentru investigații imagistice necesare monitorizării și 

diagnosticului complicatiilor asociate covid19, achiziționate, livrate și date în funcțiune 

• 14 tipuri de echipamente și dispozitive pentru monitorizarea pacienților și intervenții 

terapeutice achiziționate, livrate și date în funcțiune 

• 3 tipuri de mobilier achiziționate 

• Proiect auditat 

 

Perioada de desfășurare a proiectului a fost 01.09.2020-30.04.2021. 
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